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Elásott irodák, 
megrepedt falak 

A Szegedi Paprikafeldol- kenységével hozható össze- épitővállalatot, nehogy meg-
gozo Vállalat vadonatúj szo- függésbe. A tervező nem írt bosszulja magát rajtunk, 
ciális házában isimét kőmű- elő kellő tömörítést, a talaj- Mert hát a zsebében van az 
vasek dolgoznak. Az orvosi víz hatásával nem számolt ügy, más vállalkozót nem 
rendelőt el kellett költöztet- kellően, a szennyvízcsator- tudunk találni. Igaz, a Szé-
ni — alighogy berendezték; nákat nyíltanvezetve tervez- gedi Építő Vállalat igazgató-
az irodák isimét zsúfoltak.. . te. A kivitelező a betonacélt ját megkérdeztük, tényleg 

De miért kellett segítségül ritkábban és nem megfele- szükséges-e átadni a terüle-
hívni a kőműveseket, miért lően helyezte el, az irodák tet, mert ha nem, a papri-
dúoolták alá az egyszer fel- fölött a födémbe nem épí- kafeldolgozó a tényleges ter-
húzott falakat, miért bontják tett védőréteget stb." melésben az építés tényleges 
a padozatot stb? A választ Tény: A szociális házat megkezdéséig jól felhasznál-

azt 
kell 

adn/unk". 
A történet legfontosabb 

tanulsága: gondosabb mun-
kával el lehetett volna ke-

hibákait, a kárt, azt, 
újabb százezreket 

kelljen költeni a már egy-
elvileg kész 

Rózsa Lászlótól, a paprika- 1967-ben kezdték el építeni, hatná. Egyértelműen 
feldolgozó vállalat beruhá- 1969 augusztusában adták „ ^ t a : a területet át 
aasi előadójától es Szeles at. Mar az atadas alkalma-
József gondnoktól kaptam* val észlelték a szakemberek, 
meg a helyszínen. „Az új hogy az épület nem úgy si-
szociális ház rendeltetéssze- került, ahogy kellett volna. 
rű használatra alkalmatlan- Azt remélték, hogy a kisebb 
ná vált, rövid élete alaitt az javítások segíthetnek. Saj-
irodákba folyt a szennyvíz, nos nem így történt; most rülni a hibákat, 
a vakolat még a tél folya- 1971 telén, mindössze két hogy 
mán lefagyott, a földszinti évvel a beköltözés után új-
válaszflalakan 20—25 milli- ból költözhet a paprikafel- . 
méteres repedések keletkez- dolgozó jó néhány dolgozó- s z e r átadott, 

Ovodaavatás 
Tariánhan 

Tegnap, pénteken délelőtt 
avatták fel ünnepélyes kere-
tek között Szeged új város-
részének emeletes, korszerű 
óvodáját. A száz férőhelyes 
óvoda avató ünnepségén 
részt vett Papp Gyula, a vá-
rosi tanács elnökhe'veftere. 
A városi tanács nevében Ko-
vács József, a városi tanács 
művelődési osztályának ve-
zetője adta át rendeltetésé-
nek az új intézményt, amely 
a könnyűszerkezetű óvoda-
épületekkel együtt hozzájá-
rul ahho'z, hogy Tarján köz-
ismert óvodai gondjain eny-
hítsen. 

tek. A kivitelezőnek hiába ja, váratlan akadály tornyo- épületre. 
százereket 
mértékben 

M i 

Hogy ezeket a 
végül milyen 
osztja meg a 

Matkó István 

jelezték azonnal a hibákat sul a termelőmunkában. 
— mindaddig nem történt A paprikafeldolgozó val-
megfelelő reagálás, míg a lalatnál sajnos nem csupán . . . . . , . . . . . 
paprikafeldolgozó vállalat a balul sikerült szociális ház tervező, illetve az építőipari 
szakvéleményt nem kért az okoz komoly gondot, hanem vállalat — más kérdés. 
Építőipari Minőségvizsgáló a még el sem kezdett — de 
Intézettől, illetve míg a fal- két év óta területet, helyet 
repedések bedőléssel nem foglaló, illetve lekötő — öt 
fenyegettek. Október első es fél millió forintos beru-
hetében aztán megjelent a házas, amelynek kivitelezé-
Szegedi Építőipari Vállalat sóre szintén a Szegedi Épí-
néhány munkása, először a tőipari Vállalat vállalkozott 
dúcolásokat készítették el, Erről ennyit: eredetileg en-
aztán hozzáláttak a bontás- nek az 5,5 milliós beruhá-
hoz. Azóta a paprikafeldol- zásnak 1969-ben el kellett 
gozó vállalat a döntőbíróság volna készülnie! A területet 
előtt pert indított a felelős-, igénybe vették, de egy tég-
ség megállapításáért, kára lát sem helyezett el rajta, 
megtérítéséért." Csupán szerződésmódosításo-

Végleges döntés ugyan kat kezdeményeztek. A leg-
még nincs a felelősség mér- utóbbi megállapodás szerint 
tekéről, szakvélemény azon- 1972. májusára, illetve' au-
ban „fekete-fehéren kimond- gusztusára ígérik az említett 
ja": „A földszinti válaszfalak munka befejezését. A beru-
és padlóburkolatok károso- házással foglalkozó előadók 
dása. a csapadékvíz elveze- szkeptikusan jegyezték 
tés hibái, elsősorban a ter- meg: „Ez a húzódó munka 
vező (ÉM Szegedi Tervező bizony az eddigiekre is' rá-
Vállalat — a szerk.), másod- nyomta a bélyegét. Nem 
•orban a kivitelező tevé- akferjük „háborgatni" az 

Csipkebogyó 
külföldre 

A legkedveltebb őszi-téli 
exportcikk a magas C-vita-
min tartalmú csipkebogyó. A 
különböző szörpökből, sűrít-
ményekből az idén mintegy 
2000 mázsányit szállítottak 
az észak-európai országokba 
és Kanadába. 

Kiállítási napló 

Sugár Gyula képei 
A Képcsarnok Kárász ut- képek egy kísérletező mű-

cai bemutatótermében teg- vész sikereiről adnak szá-
nap, pénteken délután nyílt mot. Színeinek térbeli hely-
meg az a kiállítás, melyet zete egymásmellettiségük és 
Sugár Gyula festőművész egymásra hatásaik képezik a 
Utolsó kétévi terméséből ren- kompozíció belső struktúráit, 
deztek. Harmincegy képet Néhány képén sikerrel pró-
láthat az érdeklődő közön- bálkpzik a szimultán terek 
ség, többnyire olaj- és né- színekkel történő létrehozá-
hány akvarellalkotást. A ki- savai. Ezekre a színfoltokkal 
állítást Tandi Lajos, a Dél- kialakított területekre rajzol-
magyarország munkatársa ja, szinte írja fel a vonala-
nyitotta meg. Itat. A nagy színfoltok ereje 

. ,, . . . , , és a vonal-érháló rajzos já-
A szép álmodások birodal- t é k o s s á i z g a l m a s b e i s ő f e . 

manak kapuját tarta szelesre s z ü l t s é J g ^ e m t i meg a ké-
Sugar Gyula ezen a tarlatan. 
A kiállított képek az utolsó p e K n e K ' 
két év alkotói korszakának Ezen festői eszközök segít-
eredményeit összegzik. A leg- ségével' ismerünk rá ezekben 
megkapóbb, a legmeglepőbb a képekben önmagunkra, a 
ragyogó, eredeti színvilága, rohanó század dinamizmusá-
A szinek: rózsaszínek, vörö- nak bennünk tükröződő ve-
sek, kékek, zöldek, ősereden- tületeire, belső világunkra; 
dő és ősi-tiszta hangjukon játékos pillanatainkra és ta-
szólnak hozzánk nagyon mai, lajt vesztett perceinkre, örö-
nagyon korszerű megfigyqlé- meink tavaszára és naponta 
seket, észrevételeket közölve, megélt agyvérzéseinkre. Ko-
Ezek a képek, színek a vi- runk emberének szárnyaló és 
lágnak e századi jelzései. Egy lebukó képzelete, lelkivilága 
tudatos festői, emberi maga- nyert ezeken az alkotásokon 
tartás eredményezi ezt. A képi megfogalmazást. 

Antik kisplasztikák 
Tegnap délután nyílt meg szép formáikkal, letisztult 

a Móra Ferenc Múzeum köz- vonalvezetésükkel hívják ma-
ponti épületében az az antik gükra a figyelmet. Villané-
kisplasztikai kiállítás, meljra sokat, ábrázolnak a görög 
görög művészetről ad ke- életből, szinte „írott" vona-
resztmetszetet a kezdetektől lakkal. A vázaformák sokfé-
a felbomlásig. Szépen repre- lesége a kimeríthetetlen ían-
zentólia a kiállított anyag a táziát, variációs készséget bi-
görög életfelfogás, a görög zonyítja. Ezeken a vázákon 
művészét emberközpontúsá- is fellelhetők az emberi mér-
gét. Az emberi fej és emberi tékek, az emberi formák, 
test mitológiák alakokban je- S z e n t e s u t á n Szegeden lát-

meg, a szépségét, a h a l ó k m á s o d l k a i k a i 0 mmal 

Huszonkét ország, 
kilencven útvonal 

Fiatal turistákat visz az Express 
A fennállásának tizenötö-

dik. évfordulóját ünneplő 
Express Ifjúsági és Diák 

saját kezelésű szállodát épít-
tet Balatonföldváron. 

Az ExDress-irodákban, -ki-
Utazási Lroda tevékenységé- rendeltségeken már válo-

tenik 
harmóniát Példázva A kis e z e k a t e r a k o t t a _ é s b r o n z . 
szobrokon jelzésekként Je len s z o b r o k i U e t v e v á z a k . A ki_ 
van az a teljességre torek- á u í t á s t > m e l y decemuer 7-ig 
vés, mely a gorog szobrásza- t e k i n t h e t ő m e g > d r . Szabó 
totegeszeben jellemzi. A ki- M i k l ó t u d o m á n y o s k u t a t ó 

S b ó h ^ n S b V ^ n y i t o t t a - g . 
rós és fekete alakos vázák, L. T. 

ről tájékoztatta az újságíró-
kat pénteken a Hotel Ifjú-
ságban Völgyi István, az 
Express igazgatója. Elmon-
dotta, hogy az iroda 1957-
ben még csupán 4 ezer kül-
földi vendéget fogadott, s 
alig ezer magyar fiatalt 
utaztatott határainkon túlra. 
Együttes utasforgalma 1967-
ben már meghaladta az 50 
ezret, s alig öt év múlva, 
1971-ben a százezret. (Az 
Idén 70 ezer külföldit fo-
gadtak, s több mint 30 ezer 
magyar fiatalt vittek idegen 
országokba.) 

Az Express 300 utazási 
Irodával áll kapcsolatban, 
Ausztrália kivételével vala-
mennyi földrészen vannak 
partnerei. Az érdeklődőknek 
22 országot, 90 útvonalat 
kínálnak, szerveznek három-
napos utakat és háromhete-
seket is, áraik'600 és 0000 
forint között váltakoznak. 
(A szocialista országokba 
tett kirándulásaik körülbe-
lül a negyedével, a tőkés-
országokba vezető társasuta-
zásaik pedig hozzávetőleg a 
felével olcsóbbak, mint más 
magyar utazási irodák árai.) 

Az iroda jelentős támoga-
tást kap a kormánytól, a 
KISZ Központi Bizottságá-
tól, az Országos Idegenfor-
galmi Tanácstól, illetve az 
Országos Ifjúságpolitikai és 
Oktatási Tanácstól. 

Impozáns számok sora-
koznak az Express belföldi 
utasforgalmáról készült sta-
tisztikákban - is: országjáró 
túráikon, üdülőtelepeiken, 
Ifjúsági kempingjeikben az 
Idén már 200 ezren fordul-
tak meg. 

Az iroda tervei között 
szerepel, hogy a Velencei-tó 
partján ifjúsági üdülőköz-
pontot épít, a jövő esztendő 
nyarán Verőcén 200 ágyas 
szállodát nyit. s ugyancsak 

gathatnak a jövő esztendei 
programok között az utazni-
vágyók. A Szovjetunióba lá-
togatók 16 útvonal között 
válogathatnak, s csaknem 
ugyanennyi úticélt kínál 
Lengyelország, Csehszlová-
kia, a Német Demokratikus 
Köztársaság is. Számos tár-
sasutazásnak a bolgár, a ro-
mán és a jugoszláv tenger-
part lesz a célja, s nagy lét-
számú csoportok juthatnak 
el Olaszországba, Franciaor-
szágba, Egyiptomba, Angliá-
ba, Svédországba, Japánba 
vagy akár Indiába. Hazai 
„választék": egyhetes tartóz-
kodás Budapesten, hétvégi 
kirándulások a verőcei nem-
zetközi üdülőtelepre, ifjúsá-
gi kempingek Badacsony-
ban, Balatonszemesen, Sió-
fokon, Balatonföldváron, 
Harkányban, Sopronban, 
Szombathelyen és Miskolc-
Tapolcán. 

Gazdalkodai 

A javaslatok legjava 
Mi minden kell egy jó 

döntéshez! Hozzáértés, ta-
pasztalat, a szakma újdon-
ságaiban való tájékozott-
ság, a piaci viszonyok is-
merete . — és még lehetne 
sorolni. De akármilyen 
hosszan soroljuk is, nem le-
het teljes a kelléktár, ha a 
demokratikus döntés előké-
szítését kihagyjuk belőle. 

Egy igazgatóval beszél-
gettem erről a minap. Ná-
lunk — mondotta — a ve-
zetők jó része csak formá-
lisan tesz eleget a munkás-

tői magatartásra nevein' 
őket. Amihez utólag még 
hozzátehetem: egyes szak-
emberekben viszont éppen 
az eredményesség — a jó 
üzemi teljesítmény alakít ki 
olyan képet, hogy nem kell 
ide sok beszéd — beszélje-
nek a tettek. Vagyis jobb, 
ha ki-ki egyszerűen meg-
csinálja, ami egy-egy dön-
tésből reá hárul. 

Az utóbb említett véle-
kedéssel egyet is lehet ér-
teni. De magát a döngést a 
megvalósítók tapasztalatá-

vélemény kikérésének. Igen, nak kell segítenie! Hozzá-
persze, elhangzik a „szólja-
nak hozzá, szaktársak" fel-
szólítás, de nincs abban 

adva a javaslatok legjavát 
S mennyivel nagyobb az 
alkotókedv, ha olyat való-

igazi biztatás. Csak a mód- sít meg az ember, amihez 
ját Igyekeznek megadni ve- már tervezéskor-kimun-
le. Próbálom rávezetni 
őket, szívvel-lélekkel kér-
jék azokat a javaslatokat, 
hangot 
őszinte 
enélkül nem tudnánk meg-
oldani, rá vagyunk utalva 
a közokosságra. Sajnos, nem 
sok eredménnyel. 

Hirtelenében azt mond-
tam beszélgetőpartnerem-

kálásakor is köze volt! A 
jó döntéselőkészités így hat 
vissza magára a megvaló-

adva annak az sulásra; ilyen esetben az 
meggyőződésnek: aggályok és kétségek sem 

a termelés közben merül-
nek rel az esetleges hibá-
kat is jó előre ki tudják 
szűrni. Nemcsak helyesen 
politizál, de jól is gazdál-
kodik tehát az erre kénye-

nek, hogy remélem, ez az sen iigyelő gazdasági veze-
eredménytelenség nem sze- tő. Minden vezetői szinten 
gi kedvét, s továbbra is 
egyike lesz azoknak az igaz-
gatóknak, akik ilyen olda-
láról is jól ismerik a gyá-

több gondot, nagyobb fi-
gyelmet érdemel a fontos 
kérdés: hogy célszerű dön-
tések szülessenek, s ki-ki 

rukat, irányítótársaikat és szívvel-lélekkel igyekezzen 
igyekeznek a helyes veze- megvalósítani őket. 

M /ért későn ? 
— A negyedév harmadik 

hónapjában kaptuk meg a 
prémiumfeltételeket — pa-

sem csodálható, hogy ha-
sonló nemtörődömséget ta-
pasztalhatnak beosztottjaik 

naszolja egy művezető. — is. Sőt, itt már az utólagos 
Máig sem tudom, milyen tudósítás is elmarad. Így 
volt a teljesítményem az fizetésig azt se tudja meg 
elmúlt időszakban — sérel-
mezi a szövőmunkásnő. 

Két panasz, mindkettő jo-
gos. S bár az egyik az elő-
re tudást, a másik az utóla-
gos információt hiányolja, 
mind a kettő ugyanabba a 
kategóriába sorolható. Mert 
ez a két oldal együtt adja 

a dolgozó, milyen ered-
ményt ért el, a minőségi 
teljesítményén miben kel-
lene javítania. 

Előre és utólag —< sajnos, 
e két szükséges láncszem 
nehezen, csikorogva tölti be 
feladatát a munkahelyek 
egy részében. Azt, amit a 

a teljesebb tájékoztatást, kezdéskor kellett volna el-
amelynek szükségességéről 
oly sokat beszélnek, de, 
sajnos, még közel sem tesz-
nek eleget egyes üzemi ve-
zetők. 

A láncolat szemenként 
nyomon követhető a fenti 
esetben is. Nem kapják meg 
a felsőbb irányítóktól a 
prémiumfeltételeket a kö-
zépvezetők? Gyengébben is 
dolgoznak, s ha a negyedév 
utolsó hónapjában meg is 

mondani, néha csak jóval 
később, emlékezés gyanánt 
hallhatják meg a gyár dol-
gaiban érdekeltek. Káros 
mentalitás ez, s ami a leg-
nagyobb: az ilyen helyeken 
többé-kevésbé már bele is 
törődtek abba, hogy így 
van ez, s ha nem is jól 
van, változtatni aligha le-
het rajta. Pedig lehetne és 
kellene; s mihamarabb, át-
fogó, következetes és az igé-

tudják, mit vártak volna el nyek szerint teljesebb tájé-
tőlük, már aligha fognak koztatással. 
rákapcsolni. Ezek után az Simái Mihály 

Önkioltó műanyag, mübeton 
A műanyagok gyártásának fejlesztése 

A különböző műanyagok 
egyre nagyobb szerepet 
kapnak az élet minden terü-
letén. Ha műanyagról van 
szó, a nagyközönség általá-
ban a pvc-re, a polietilénre, 
vagy más, hőre lágyuló mű-
anyagra gondol. Kétségtelen, 
hogy ezek játsszák most a 
főszerepet, de a hőre ke-

E műanyagok gyártásának 
helyzetéről tárgyalt a Ma-
gyar Kémikusok Egyesületé-
nek műanyagipari szakosz-
tálya, az Esztergomban 
megtartott háromnapos kol-
lokviumon, amely pénteken 
ért véget. A kutató, az elő-
állító, a feldolgozó és az al-
kalmazó szakemberek, mint-

ményedő, s a már nálunk ls egy 40 különböző intézmény 
több évtizede gyártott mű-
anyagok ls nélkülözhetetle-
nek. Fejlődésük üteme ha-
sonló a dinamikusan, fejlődő 
alumíniumiparhoz. 

C i p r u s E a t o n t 
eSiszsflolaftorra a u u t t ű l * 

Az Országos Béketanác- ránd Tudományegyetem 
meghívására hazánkban tar- díszdoktorává avatták, 
tózkodó dr. Cyrus Stephen 
Eatont, a különböző társé 
dalmi rendszerek békés egy- Kádár János, az MSZMP 
más mellett éléséért kifejtett KB első titkára pénteken 
állami és jogtudományi fogadta Cyrus Eatont és íe-
munkásságáért tegnap, pén- leségét, s szívélyes beszélge-
tőket! délelőtt az Eötvös Ló- tést folytatott veltiik. 

és vállalat dolgozói együtte-
sen vitatták meg a tenni-
valókat. 

A kollokvium egyik fő té-
mája az úgynevezett telítet-
len poliészter volt. A Fűzfői 
Nitrokémia már jelentős 
mennyiségben gyártja ezt a 
gyantát. Üvegszállal párosít-
va az acéllal vetekszik. 
Könnyű, szilárd, rugalmas 
és a korróziónak ellenáll. 
Hazai alkalmazását meg-
gyorsítja, hogy a sajószent-
péteri üveggyárban meg-
kezdték az üvegszálak gyár-
tását. Hazai kutatásokkal si-
került a nagyon savas, lú-
gos közegeknek ls ellenálló 
poliészter fajtákat kikísérle-
tezni. Így ezek emberi fo-
gyasztásra kerülő termékek 

tarolására, szállítására ls al-
kalmasak. Ugyancsak a Mű-
anyagipari Kutató Intézet-
ben kísérletezték ki az 
egyébként rendkívül gyúlé-
kony poliészternek egy ön-
kioltó fajtáját, amely nem 
fog tüzet, így az építőipar-
ban is széleskörűen felhasz-
nálható. 

A tanácskozás másik köz-
ponti témája az epoxi alapú 
műgyanták helyzete volt. 
Ezek felhasználása is széles 
körű. A nagyközönség elő-
ször az epokit ragasztó for-
májában: ismerkedett meg 
vele. Az epoxl alapú mű-
gyanták szélesebb körű fel-
használását segíti majd a 
Tiszavidéki Vegyikombinát-' 
ban most munkához kezdő 
új üzem. Ebbe a műgyanta-
családba sokféle anyag tar-
tozik. Ebből készül például 
az a műbeton, amellyel órák 
alatt meg tudják javítani a 
nagyforgalmú utaltat. 

A tanácskozás részvevői 
végül megvitatták a Nehéz-
ipari Minisztériumnak a hő-
re keményedő műanyagok 
fejlesztésére készített távlati 
tervét 


