
ÜJ HÁZTARTÁSI GÉPEK, A Hajdúsági Iparművek tég-
lási gyártelepén a hagyományos mosógépek, centrifugák 
és porszívók gyártása mellett az idén ú j cikkeket, pad-
lóápoló gépet, olajtöltésű elektromos radiátort gyárta-
nak. A padlókefélésre, szőnyeg- és csempetisztításra egy-
aránt használható padlóápoló gép mintapéldánya most 
vizsgázik a gyár kísérleti laboratóriumában. Képünkön: 
Szériában készülnek az olajtöltésű elektromos radiátorok 

Lapunk február 20-i szá-
mában Itt a földgáz, hol a 
földgáz? címmel foglalkoz-
tunk a városi gázról föld-
gázra való áttérés problé-
máival, s bíráltuk a Délal-
földi Gázgyártó és Szolgál-
tató Vállalatot, amiért nem 
tartja be az áttérés program-
ját. Cikkünkre Bese Vilmos, 
az Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt vezérigazgatója 
válaszolt. 

Szűklátókörűség 
Bese Vilmos a következő-

ket írta: 
„A Délmagyarország feb-

ruár 20-i számában »Itt a 
földgáz, hol a földgáz?- cím 
alatt megjelent cikkével kap-
csolatban az alábbiakról tá-
jékoztatom a szerkesztőséget. 

Az MSZMP Szeged városi 
végrehajtó bizottságának a 

I földgázfelhasználás fokozá-

Új tiszai átkelőhajó készül 
Rendbe hozzák a strandot, úszóházakat 

Az újszegedi versenyuszo-
dát április 4-én nyitják meg 
az idényre. A termálvízzel 
töltött ülőmedence termé-
szetesen addig és utána is 
változatlanul várja a ven-
dégeket. A parfürdőn má-
jus elsején nyitnak, addig 
elkészülnek 116 ú j kabinnal, 
mintegy 500 fő részére, s 
ugyanennyi kabint építenek 
még az idény végéig, össze-
sen mintegy másfél mill ió 
forint ráfordításával. A 
partfürdő gyalogjárda-háló-
zatát további 500 négyzet-
méterrel bővítik. Ennek 
költsége 200 ezer forint. A 
vendéglátáshoz szükséges 
áruszállítás megkönnyítésére 
lejáró rámpát is építenek, 
amelynek kivitelezője a vá-
rosgazdálkodási vállalat. En-
nek költsége 150 ezer forin-

tot tesz ki. Az eddigi park-
tükröket további 150 négy-
zetméterrel növelik. Koráb-
ban tervezték, hogy a víz-
partig vivő kétoldalú nyár-
fasor helyébe 6—8 éves il-
latos olajfákat telepítenek. 
Ez a munka amiatt késik, 
mert megfelelő fákat még 
nem tudott beszerezni a 
fürdő vállalat. A nyárfasort 
addig is megritkítják, a 
lombozatot pedig feljebb 
nyírják. 

Eddig a Tiszavirág nevú 
sétahajó bonyolította le 
Szeged és a partfürdő kö-
zött az átkelést. A 26 sze-
mélyes hajó azonban eddig 
is kicsinek bizonyult. A 
váci hajógyárban készítik a 
fürdő vállalatnak egy 50 
személyes átkelő hajóját, 1 
millió 200 ezer forintos 
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költséggel. A két kishajónak 
természetesen kikötő-mólót 
épít házilag a fürdő válla-
lat. 

Az úszóhézakat még a 
nagy víz előtt kell helyükre 
állítani a Tiszán, mert a na-
gyobb árhullám megakadá-
lyozná a biztos kikötést A 
téli kikötő hamarosan el-
néptelendik, „kifutnak" on-
nan az úszóházak is, ame-
lyek kisebb felújítására je-
lentős összeget fordított a 
vállalat. A régi építésű Bé-
ke I. úszóházat annyira 
rendbehozták a télen, hogy 
3—4 évig nem kell gondot 
viselni rá. Ettől a háztól a 
régi csónak-garázst kise-
lejtezték, s helyette 1970 ta-
vaszára másfél mil ló forint 
költséggel építenek újat. Az 
ehhez szükséges anyagot a 
vállalat nagyrészt már biz-
tosította. A Béke II . úszóhá-
zat átfestették, a Szabadság 
úszóház úgynevezett járófe-
lületének 60 százalékát fel-
újították. 350 ezer forint rá-
fordítással kapott új kön-
töst a Szőke Tisza üdülő-
hajó. Mindent összegezve 5 
mill ió forint ráfordításával, 
a szolgáltatás jobb biztosítá-
sával nyitja az idényt a für-
dő vállalat a Tiszán, a part-
fürdőn és az uszodában. 

L. F. 

sára vonatkozó határozatá-
val, valamint a vb február 
havi ülésén ez ügyben a Dél-
alföldi Gázgyártó és Szolgál-
tató Vállalatot érintő érté-
kelésével egyet kell érteni 
A gázszolgáltató vállalat — 
elsősorban az igazgató szűk-
látókörű szemlélete miatt — 
az elmúlt időszakban nem 
tudta teljes mértékben rea-
lizálni a gázfelhasználás te-
rületén azokat a lehetősége-
ket, amelyet a környékbeli 
gázelőfordulás biztosít. Vo-
natkozik ez mindazon prob-
lémákra, amelyekről cikkük 
konkrét említést tesz (pélr-
dául szerelési kapacitás stb.). 

A teljes igazság kedvéért 
azonban — úgy vélem — 
szót kell ejteni azokról a 
nem jelentéktelen tényekről 
is, amelyek az említett lehe-
tőségek következtében meg-
valósultak. Erre elegendő 
csupán azt felemlíteni, hogy 
Szegeden a gázfelhasználás 
kalóriaértékben 1964 és 1968 
között harmincszorosára nőtt, 
Szeged minden nagyobb ipa-
ri üzeme ma már földgázt 
használ és a gázzal fűtő ház-
tartások száma 1968 végén 
3500, a város háztartásainak 
mintegy 10—12 százaléka 
volt (a gázfűtés bevezetése 
gyakorlatilag két évvel ez-
előtt kezdődött). Szeged la-
kossága és egyes ipari fo-
gyasztók éppen a közelmúlt-
ban jelentős gázárkedvez-
ményt kaptak. 

Öreg csőhálózat 
A földgázra való átállás 

üteme látszólag valóban le-
lassult, ehhez azonban tudni 
kell, hogy a biztonsági szem-
pontok miatt előírt nyomás-
próbák során a szegedi gáz-
elosztó csőhálózat tekintélyes 
részét kitevő 50—80 éves ve-
zetékek majdnem kivétel 
nélkül nem megfelelőnek bi-
zonyultak, és azokat (össze-
sen kb. 30—40 km) ki kell 
cserélni, ami csőanyag, ki-
viteti kapacitás és nem utol-
sósorban a városi viszonyok 
között nem kis problémát je-
lent. Ugyanakkor minden 
gázfogyasztó készülékei díj-
talanul felülvizsgálatra, 
szükség szerint kijavításra, 
vagy kicserélésre kerülnek. 

A vállalat 1967-ben három 
megyére kiterjedő hatáskör-
rel regionális gázszolgáltató 
vállalattá alakult, létszáma a 
három évvel ezelőtti 260 fő-
vel szemben 1000 főre növe-
kedett. Anélkül, hogy a cikk-
ben is felemlített szervezeti 
hiányosságok és belső prob-
lémák meglétét teljes mér-
tékben indokolni lehetne, fi-
gyelembe kell azonban azt 

is venni, hogy ilyen roha-
mos ütemű fejlődés esetén 
kezdetben személyi, szerve-
zeti és munkaerő-problémák 
fennállnak. 

Támogatás 
A párt-vb ülésére szóló 

meghívót, sajnos, későn kap-
tuk meg, ezért nem tudtunk 
az ülésen részt venni. Ettő! 
függetlenül a felvetett kér-
désekben a tröszt illetékesei 
több ízben kifejtették már 
véleményüket a pártbizott-
ság illetékesei előtt. Az 
OKGT részéről eddig is és a 
jövőben is minden szüksé-
ges pénzügyi, anyagi és más 
jellegű támogatást megkap a 
vállalat a vb-határozatban 
előírt gázfelhasználási prog-
ram megvalósításához. 

A cikkben konkrétan em-
lített gépesítéssel kapcsolat-
ban megjegyzem, hogy a 
csővezeték-építéshez szüksé-
ges gépek beszerzésére a vál-
lalatnak eddig is megvolt a 
lehetősége, csupán nem meg-
felelően használta azt ki". 

TERMELŐSZÖVETKEZETEK SERTÉSTENYÉSZTŐ 

ÉS H IZLALÓ KÖZÖS VÁLLALKOZÁSA, 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

pályázatot hirdet 
igazgatói állás betöltésére 

A pályázathoz egyetejni, főiskolai vagy felsőfokú szak-

technikusi végzettség és 5 éves nagyüzemi állatte-

nyésztési gyakorlat szükséges. 

A pályázathoz csatolni kell részletes önéletrajzot és er-

kölcsi bizonyítványt. 

A pályázatot írásban kérjük megküldeni 1969. április 

10-ig, fenti címre. 

Fizetés a 15/1968. (V. 15.) MÉM. rendelet szerint 

S e g é d ü z e m e k 
a közös 

gazdaságokban 
A témát ismét tárgyalja a járási tanács vb 
Tegnap ülésezett a szegedi 

járási tanács végrehajtó bi-
zottsága, s több előterjesz-
tést tárgyalt. A járási ta-
nács vb termében igen 

élénk vita 

bontakozott ki a mezőgazda-
sági termelőszövetkezetek és 
termelőszövetkezeti csopor-
tok mellék- és segédüzemági 
tevékenységének értékelésé-
ről. 

A hozzászólások, s részben 
a szóbeli kiegészítő is, egy-
értelműen megállapította, 
hogy 

a legtöbb közös gazdaság-
ban nem a mezőgazdasági 
tevékenységgel összefüggő 
mellékmunkára töreksze-
nek, 

mint például az élelmiszer-
ipar, a zöldség-, gyümölcs-
félék előkészitése, válogatá-
sa, értékesítése, hanem olyan 
ipari tevékenységek kerül-

nek előtérbe, amelyek sok 
esetben nem indokoltak. A 
lehetőségekkel elsősorban a 
gyenge adottságú szövetkeze-
tek nem élnek. Mindenkép-
pen alaposabb és mélyebb 
vizsgálatot, feltárást követel 
ez a téma, sokoldalú elem-
zést. Annál inkább, mert né-
melyik helyen igen magas 
az alkalmazottak száma és 
keresete, ami 

ellentéteket szül 

a szövetkezetben. 
Több esetben a „nyereség-

hajhászás" következtében 
ezek a segéd- és melléküzem-
agak megsértik a vonatkozó 
jogszabályokat. Vezető be-
osztásban olyan embereket 
is foglalkoztatnak, akiknek 
nincs meg az erkölcsi alap-
juk ehhez. Végül a vb nem 
fogadta el a beterjesztett be-
számolót, s úgy döntött: is-
mét napirendre tűzi a témát 
egy későbbi időben. 

bori nemesítő telepének 

üvegházaiban sárgára értek 

a búzakalászok. Hatezer te-

nyészedényben ültették el 

ősszel a magot, és most 

megkezdték a „betakarí-

tást". A termést ollóval vág-

ják le és kézzel szedik ki a 

búzaszemeket a kalászokból. 

Még március hónap végén el-

vetik a szabadföldbe az 

üvegházakban termelt ma-

got. Ily módon egy évben 

kétszer aratnak a tudomá-

nyos kutatók és a sok évig 

tartó nemesitési időt a felé-

re csökkentik. 

A kiszombori „búzamű-

helyben" hét éve tartanak a 

kísérletek, s azóta több, a 

hazai klímának jobban meg-

felelő fajtát állítottak már 

elő. (MTI ) 

Párbeszéd a tegnapi pia-
con: 

— Mennyi a tojás, néni? 
— Egyötven! 
— De hisz az újság azt 

írta, hogy egytíz lesz . . . 
— No, akkor süsse meg 

az újságot! 
Az eső-hó verte asztalok 

között hangzott el ez a né-
hány szó, kevesen hallot-
ták, mert a szombati nyit-
vatartás ellenére sem tar-
tottak szombatot tegnap a 
piacosok. S igy történt, 
hogy az árak túllicitáltak 
minden elképzelést: a spe-

nótot például tizennégy-ti-
zennyolc forintért mérték. 

Abban, hogy a piaci prog-
nózis rossznak bizonyult, 
nemcsak az időjárás a lu-
das, hanem a szokás hatal-
ma is. 

Amíg az „áttörés" nem 
sikerül, a piac ünnepek 
előtt mindig csillagászati 
intézménnyé alakul, már, 
ami az árakat illeti. Amo-
lyan távcsöves planetári-
ummá. Még szerencse, hogy 
belépődijat nem szednek. 

V. M. 

Épült: 1957—1969 

• I . k e r ü l e t i 

(41.) Kis ház áll a nagy tanácsház mentében: a ke-
rületi tanács eredeti otthonát is meghagyták, sőt össze 
is kötötték az újjal. Nemcsak a tanács jutott így meg-
felelő székházhoz, hanem a József Attila sugárút és a 
Nagykörút kereszteződése is sokkal városiasabb lett. Az 
új épületet Komáromi Jánosné tervezte. 

PÉNTEK, 
1969. MÁRCIUS 21. 

Válaszol az illetékes Aratás 

A szegedi földgázprogram 
végrehajtásáról 

a „búza-
műhelyben" 

A Dél-alföldi Mezőgazdasá-

gi Kísérleti Intézet kiszom-

I 


