
Blljink az eresz alá? 
Tegnapelőtt, csütörtökön 

délben a szegedi Centrum 
Áruház fém előteteje lesza-
kadt a kiárusításl ostrom 
kellős közepén, mint la-
punk tegnapi számában 
jeleztük. Csodával határos 
módon (s a még kiderítet-
len felelősök nagy szeren-
cséjére) senki nem esett 
áldozatul a látványos mű-
szaki balesetnek. 

Érdemes a fogalomnál 
kissé elidőzni. Valóban 
műszaki baleset volt-e a 
a tetőleszakadás, vagy na-
gyonis olyan esemény, 
amelynek bekövetkezésére 
számíthattunk ? 

Az állami áruház 1966-
ban épült, s fémszerkeze-
tét a budapesti Fémmun-
kás Vállalat gyártotta és 
szerelte a helyszínen. An-
nak idején csodáltam a 
szellős és szellemes, mond-
hatnám légies ereszt, 
amely bizony túlságosan 
könnyednek bizonyult Ha-
marosan megtárgyalják 
ma jd az ügyet, éppen ezért 
nem is vághatunk a dol-
gok elébe, a hibák, a köz-
vetlen előidéző okok meg-
keresése a szakértőkre 
vár. Ehelyett néhány kér-

dés kínálkozik — vajon a 
Centrum Áruházat hány 
évi használatra építették? 
S ebből hány évet szántak 
a „légies"előtetőnek? Per-
sze nem lenne érdektelen 
tudni, hogy a tervezők 
milyen teherre „rajzoltak"' 
a főtartókat? Kérdés az 
is: a február eleji kétna-
pos havazás „különleges" 
erőpróbának, tekintendő a 
mai hazai építészeti köve-
telmények szerint? Egyál-
talán, milyen vastag hóré-
teghez hitelesítették az 
egyébként szépen csillogó 
Centrum Áruházat? Ennek 
tudatában ugyanis a ké-
sőbbi bajok is megelőzhe-
tők lennének . . . 

Nem tudok szabadulni 
tőle — az építőipar bizal-
matlanná tett. Előbb-utóbb 
mást kell tanítani a gyer-
mekeinknek a régen tanult 
tanácsok helyett. Már tud-
niillik, ha esik az eső, 
vagy hó, ne áll janak az 
eresz alá, ha vihar jön, 
ne keressenek menedéket 
a fal mellett, a házban stb. 
Hiszen, k i tudja, mi tör-
ténhet?. 

Matkó István 

Emberek 
Ot kilométerre Szegedtől. 

A hó szakadatlanul esik, a 
buszmegállónál várakozó 
emberek. A tanács felelős 
vezetője intézkedik, hogy 
traktor álljon a hóeke elé 
és a községi útról dúrják el 
a havat. A falun átvezető 
kövesút nem a községé, ha-
nem a Közlekedés- és Pos-
taügyi Minisztériumé. A 
községi út egészen rövidke, 
a másik utcában. Visszakér-
deznek a telefonon, hogy a 
többi úttal mi lesz, hiszen 
a busz nem tud megfordul-
ni, sőt kijönni se igen. Vá-
lasz; az nem a község dol-
ga, hanem a KPM-é. így is 
lehet gondolkodni. 

A csárdában öten-hatan 
iszogatnak. Valamelyik sze-
gedi gyár munkásai lehet-
nek. Persze bizonytalan a 
busz, nehéz bejutni a mun-
kahelyre. A megálló előtti 
csoportból kiválik egy vas-
utas egyenruhás férfi. Negy-
venes életkorú lehet. Rá-
szólnak, hogy hova? Azt 
válaszolja, nem mer to-

vább várakozni, mert ki 
tudja mikor lesz autóbusz. 
Nekivág gyalog, másfél óra 
alatt beér a szegedi vasút-
állomásra, ahol őt fél ket-
tőre szolgálatba várják. 
Megütközve néznek utána. 
Gyalog? Még hallom a 
hangját: jártuk mi ezt az 
utat valamikor gyalog is. 
Első a szolgálat. 

Elakadt egy kisebbfajta 
teherautó. A járdán sokan 
állnak. Látják, hogy kín-
lódik a kocsi és a vezetője. 
Pörög a kerék. Ha két em-
ber segítene, tovább mehet-
ne. Nem segítenek, legfel-
jebb drukkolnak. K i így, 
ki úgy. A sofőr kilép a ko-
csiból és a harmadik ház-
ból kér egy lapátot Hány-
ja a havat. Visszaviszi a 
lapátot aztán elindul. Va-
laki megjegyzi: nehéz 
ilyen időben a gépkocsive-
zetőknek. Igaza van, na-
gyon nehéz. Különösen, ha 
olyan emberekkel vannak 
körülvéve, mint ő is. 

G. I. 

Egészségházat 
avattak Décon 

Az 1250 lelket számláló 
Csongrád megyei kisközség-
ben, Dócon tegnap, pénte-
ken délután ú j egészséghá-
zat avattak. A szép három-
szobás orvosi lakással, ren-
delővel, valamint a szüksé-
ges felszerelésekkel ellátott 
egészségházat több mint fél-
mil l ió forintos költséggel 
építette a balástyai Móra 
Ferenc Tsz építőbrigádja. A 
munkát gyorsan elvégezték, 
az építők 1968. júniusában 
kezdtek az alapozáshoz, s az 
ntolsó simításokat az idén, 
januárban fejezték be. 

Az avatóünnepség előtt 
Mesits Zoltán, a községi ta-
nács vb. elnöke örömmel 
közölte, hogy az ú j orvosi 
rendelő már ma, február 8-
án a betegek rendelkezésére 
áll. A két hónapja, Dócon 
tartózkodó orvos, Dr. Nagy-
mihály Sándor most mar 
megfelelő körülmények kö-
zött gyógyíthatja a hozzá 
fordulókat, az ú j egészség-
ház valamennyi dóci lakos 
számára igénybevehető. Sőt 
a tervek szerint a helyi or-
vos a szomszédos Sándor-
falva néhány családjának is 
gondját viseli majd, össze-
sen 1800 ember egészségén 
őrködik. 

A tegnapi ünnepségen 

Katona Sándor országgyűlé-

si képviselő, a Hazafias 

bizottságának titkára mon-
dott avatóbeszédet, s adta át 
rendeltetésének az ú j egész-
ségházat. 

Kisgépek a kiskerteknek 
Az AGROKER sajtótájékoztatója 

Tegnap délelőtt Szegeden, 
az újságíróklubban sajtótá-
jékoztatót tartott a Csong-
rád megyei AGROKER. Hi-
dar Ferenc, a vállalat igaz-
gatója adott részletes tájé-
koztatót az elmúlt esztendő 
eredményeiről, s az idei ter-
vekről, s válaszolt a kér-
désekre. 

A mezőgazdasági nagy-
üzemek megerősödésével ma 
mar a szegedi és a szegedi 
járásban néhány közös gaz-
daság ott tart, hogy a mű-
trágyafelhasználás tekinteté-
ben megközelítik a világ-
szinvonalat. Az egy katasz-
teri hold művelés alatt álló 
területre jutó vegyes mű-
trágyafelhasználási átlag az 
idén várhatóan 2,85—2,90 
mázsa között alakul. Ez 
európai viszonylatban kö-
zepes szintet jelez, örvende-

tes, hogy a szegedi közös 
gazdaságok a jók között ta-
lálhatók. 

Egyre inkább előtérbe ke-
rül a műtrágyaválaszték bő-
vítése, ezen belül a maga-
sabb koncentrációjú, illetve 
összetett műtrágyák hasz-
nálata. Előreláthatólag már 
az idén a hazai ipar is 
gyárt kisebb mennyiségben 
ilyen nagy hatóanyagú mű-
trágyát. Nem feledkeznek 
meg a gyárak, s a kereske-
delem sem a kiskert tulaj-
donosokról. A házikertek és 
a kisüzemi gazdaságok ellá-
tását tovább javít ják és a 
már forgalomban levő kis 
csomagolású nitrogén és 
foszfor mellett megkezdték 
az 5—10 kilogramos mű-
anyagcsomagolású kállsó 
forgalmazását is. A tavalyi-

Fiatalok klubtanácsa 
Hét-nyolc évvel ezelőtt 

alakultak meg hazánkban az 
első ifjúsági klubok. A Kom-
munista Ifjúsági Szövetség 
VII . kongresszusán már 500 
ifjúsági klub létezéséről szá-
moltak be a delegátusok. Az 
ú j mozgalom igen erőteljes-
nek mutatkozott Csongrád 
megyében is, ahol jelenleg 
már több mint 50 ifjúsági 
klubot tartanak nyilván. 

A kis közösségek jobb 
munkáját azonban akadá-
lyozza az a körülmény, hogy 
kevés a szakképzett, ráter-
mett klubvezető, s éppígy, a 
szükséges felszerelések sem 
állnak rendszerint rendelke.-
zésre. 

A KISZ Csongrád megyei 
bizottsága a közelmúltban el-
határozta, hogy életre hívja 
a Csongrád megye ifjúsági 
klubjainak tanácsát, amely 
szerv az egységes irányítást 
látja majd el. 

A tegnap, pénteken délelőtt 

a Csongrád megyei pártbi-

zottság székházában meg-

tartott tanácskozáson — 

amelyen megjelentek a klub-

mozgalomban érdekelt szer-

vek képviselői — megalakult 

a megyei klubtanács. Veze-

tője Sebe János, a K ISZ 

Csongrád megyei bizottságá-

nak kulturális felelőse. 

Válaszol az Illetékes 

Nem lehet raktárból kiszolgálni 
Szabácsi Zoltán (Bokor 

utca 16.) olvasónk január 
25-én közölt levelében azt 
tette szóvá, hogy lapos-
elemet akart vásárolni a 
vegyesiparcikk kiskereske-
delmi vállalat Kölcsey ut-
cai üzletében. De ott csak 
akkor kapott, amikor pa-
naszkönyvbe akarta írni, 
hogy előtte más vevőt köz-
vetlenül a raktárból szol-
gáltak ki. 

A vállalat igazgatója kö-

zölte szerkesztőségünkkel, 

hogy a lámpaelem-ellátás 

mostanában nem megfelelő. 

„Ettől függetlenül helytelen, 

ha raktárból szolgálnak ki és 

jogsértő, ha a panaszköny-

vet nem bocsátják rendelke-

zésre. Ezért az árudavezetőt 

írásbeli figyelmeztetésben ré-

szesítettem". 

hoz viszonyítva mintegy 100 
mil l ió forinttal több értékű 
növényvédőszert vásárolnak 
meg az idén a vállalat, így 
aztán bővül a választék. Az 
egyes hazai és külföldi gyá-
rak között létrejött együtt-
működés alapján több olyun 
szer kerül forgalomba, me-
lyet külföldi hatóanyagból a 
hazai gyárak állítanak elő. 

Az AGROKER készül a 
tavaszra. Mind a mezőgaz-
dasági nagyüzemeket, mind 
a kisebb gazdaságokat ellát-
ja gépekkel, alkatrészekkel, 
vegyszerekkel. A korábbi 
években mostoha gyerekként 
kezelték a kiskerteket, jel-
lemző. hogy még - mint 
cikkeinkben ls szóvá lettük 
— nincs megoldva gépesíté-
sül. Mint a vállalat igazga-
tója és gépesítési osztályá-
nak vezetője tájékoztatta a 
sajtó képviselőit, a hazai 
kisgépek drágák. Az idén 
azonban már megjelennek a 
piacon azok a kisgépek, 
amelyek „kooprodukcióban" 
készülnek, a külföldi moto-
rokat hazai munkagépekkel 
látják el, s ezek olcsóbban 
jutnak a fogyasztókhoz. 

A vitában számosan szót 
kértek. Tavaly az öntözőbe-
rendezésekkel, az öntözőcsö-
vekkel sokat foglalkozott a 
sajtó, mert hiánycikk volt. 
Sajnos a mezőgazdasági 
nagyüzemek nem mindig 
mérik fel reálisan igényei-
ket, és nem mindig jelent-
keznek idejében kívánsá-
gaikkal. így történt ebben 
az esetben is, s amikor be-
köszöntött az aszály, a me-
leg idő, akkor kapkodtak 
fűhöz-fához. Az idén nagy-
teljesítményű öntözőcsövek-
ből a tavalyinak kétszerese, 
öntözőcsövekből pedig a ta-
valyi többszöröse ál l a me-
zőgazdaság rendelkezésére, 
de — várhatóan — ez kevés-
nek bizonyul. 

Az AGROTRÖSZT, s így 
a Csongrád megyei AGRO-
KER, jó kereskedelmi part-
nernek bizonyul, hiszen a 
jobb minőség érdekében az 
elmúlt év végén saját labo-
ratóriumot hozott létre. így 
ma már mind a külföldről 
beérkezett, mind pedig a 
hazai gyárak által szállított 
műtrágyák, növényvédősze-
rek minőségét fokozottabb 
mértékben ellenőrzik. Idén 
Szegeden az AGROKER üz-
letek nyitását is tervezi. 

Kiállítás 
A szolnoki Damjanich Já-

nos Múzeum kiállító termei-
ben pénteken megnyitották 
öt alföldi festő kiállítását. A 
tárlaton Holló László, Bara-
nyó Sándor, Bényi László; 
Berényi Ferenc és Félegyhá-
zi László alkotásai szerepel-
nek. A bemutatott gazdag 
képanyagot 1968-ban először 
Párizsban állították ki, s ez-
zel a francia festők szolnoki 
kiállítását viszonozták. 

Ifjúsági 

küldöttség 

Szabadkáról 
A KISZ Szeged városi bi-

zottságának vendégeként 
négy tagú ifjúsági delegáció 

' érkezett tegnap, pénteken 
reggel Szabadkáról váro-
sunkba. A szegedi KISZ-ve-f 
zetőknek a múl t év májusá-
ban tett jugoszláviai látogat 
tását viszonzó küldöttséget 
Blasko Kopilovic, a szabad-
kai községi ifjúsági szerve-
zet konferenciájának elnöke-
vezeti, s tagjai között a kö-
zépiskolai, üzemi és terüle-j 
ti szervezetek titkárai is-
merkednek két napon át a 
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség munkájával . 

A szabadkai vendégeket á 
röszkei határállomáson He-
vér László, a KISZ Szeged 
városi bizottságának titkára 
fogadta. A delegáció péntek 
ken délelőtt a textilmüvek-
be, délután a Radnóti G im-
náziumba, este pedig a Jó-
zsef Attila Tudományegyes 
temre látogatott eL Ma; 
szombaton délelőtt a K ISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára, Szögi Béla 
fogadja a jugoszláv ifjúsági 
vezetőket, majd a városi 
KISZ-bizottságon kerül sor 
megbeszélésre a szegedi és 
a szabadkai fiatalok kapcso-> 
latainak további bővítéséről; 
Keretében főképp az alaps 
szervezetek közötti barát-: 

ságkötés újabb lehetőségeifi 
vitatják meg. A ma esti 
Expressz-bálnak ugyancsák: 
szívesen látott vendége lesz 
a küldöttség négy tagja,' 
akik holnap, vasárnap tér-; 
nek vissza városukba. 

Kártérítés orrcsonttőrésért 
G. Ottóné (Tarjántelep) Dr. Nóvák Imre, az Alla-

január 4-én megjelent le- mi Biztosító Csongrád me-
velében azt kifogásolta, gyei igazgatója a kérdésre a 
hogy férje — mint CSÉB- következőket válaszolta: 
tag — verekedés közben „Mindenekelőtt tisztázni kell, 
elszenvedett orrcsonttöré- hogy a balesetbiztosítás alap-
séért az Állami Biztosító vetően a véletlen folytán be-
a kárjelentés után csak következett testi károsodásra 
négy héttel fizetett. Miért terjed ki. S ez lehet embe-
kellett ennyi ideig várni? r e k támadásából eredő sérü-

lés is. Ha azonban a sérülés 
verekedés következménye, az 
ÁB megvizsgálja, hogy a biz-

Hol járhatók az utak? 
A KPM Közúti Igazgatósá- Sándorfalva—Szeged között 

gának szegedi szakaszmér-
nöksége tegnap délután 4 
órakor adott jelentése sze-
rint: 

Az E—5-ös főútvonal a me-
gye határán belül teljes egé-
szében járható. 

nehezen, a Dóc—Balástya és 
a Kiskunmajsa—Sövényháza 
közötti ú t csak egy nyomon 
járható. 

A többi bekötő úton napok 
óta folytatott hóeltakarítá-
si munkák eredményeként 

Az 55-ös Szeged—Bátaszék már lehet közlekedni, ha nem 
közötti út Szegedtől a rúzsai is könnyen. Az útügyi szak-
bekötő útig és Domaszék— emberek azt tanácsolják, 
Mórahalom között 2 kilómé- hogy ezekre az utakra — 
teres szakaszon nehezen jár- egyelőre — tehergépkocsinál 
ható. kisebb járművekkel ne men-

A csongrád—szegedi út jenek. 

Hótanácsok 
Első tanács, a városgazdálkodásnak, valamint a ház-

mestereknek, egyéb illetékeseknek: szálljunk le a magas 
hóról. 

Második tanács, a járókelőknek: közlekedjünk behú-
zott nyakkal, vaskalapban, s ne csak a lábunk alá néz-
zünk — a tetőkre is, mélyek tele vannak rosszindulatú 
lavinával. 

Harmadik tanács: szervezzünk csetlőtanfolyamot, hogy 
máskor ne botladozzunk, csúszkáljunk ennyit az utcán. 

Utolsó tanács: a hóeltakarítási felelősöket küld jük ta-
nácskozásra Villonhoz, hogy megnyugvást merítsenek ver-

i íep í fon i Csongrád megyei séből »de hol van a t a v i j a M?SL 

tosított volt-e a kezdeménye-
ző. Ha igen, akkor kárigé-
nyét nem lehet elismerni, 
mert ebben az esetben ki-
zárt eset a véletlen. Illetve, 
ha kezdeményező volt is a 
sérült, de verekedő társa 
nem egyenlő eszközt hasz-
nált — például kézzel szem-
ben kést vagy fegwert —, a 
hatósági vizsgálat eredmé-
nyétől függ a kártérítés ki-
fizetése. A konkrét esetben 
ezeket a körülményeket a 
kárjelentő lapból nem lehe-
tett megállapítani, ezért csak 
a hatósági vizsgálat kézhez 
vétele után fizetett kártérí-
tést az Állami Biztosító". 

Gumibetonul 
Tbiliszi mellett öt évvel 

ezelőtt építettek egy 25 ki-
lométer hosszú kísérleti autó-
utat gumibetonból: a kar-
bantartási költségek csök-
kentek, s a gumiabroncsok 
is lassabban kopnak. Előál-
lítása egyszerű: a gumihulla-
dékot lisztté őrlik és beton-
b a keverik. 

Épült: 1957—1969 

Roosevelt tér IO—11 
A szegediek „öregek házának" nevezik ezt az épüle-

tet, s ez az elnevezés könnyed tiszteletlensége ellenére is 
találó. Az országban a maga idejében egyedülálló vállal-
kozás volt olyan kisméretű, de jól felszerelt garzonlaká-
sokat tartalmazó házat építeni, melyben az idős. nyugdíjas 
emberek kényelmesen élhetnek. Ezért különböző közössé-
gi helyiségeket, konyhát, éttermet, klubot is berendeztek 
számukra. Az építész Hernyák Imre kitűnően oldotta meg 
feladatát, s az „öregek háza" Szeged egyik jellegzetes, 
modern épülete. 

SZOMBAT, 
1969. FEBRUÁR 8. DÉLMAGYARORSZÁG 


