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A zománcipar 

jótállása 
Dávid Mária (Tolbuhin 

sugárút 5.) a LAMPART 
Zománcipari Művekhez írt 
levele másolatát küldte el 
szerkesztőségünkbe. Azt pa-
naszolja, hogy a tavaly ok-
tóberben vásárolt gázkály-
háját a javító-szolgáltató 
cég nem hajlandó megjaví-
tani, mondván: garanciális 
javítást csak október 15. és 
április 15. között végeznek. 
A jótállási jegy viszont min-
denféle időbeli megkülön-
böztetés nélkül biztosít két-
éves garanciát a vásárlás 
napjától számítva a készü-
lékre. 

Olvasónk már ezt a ren-
delkezést is merőben fur-
csának tartja, amit — leve-
le szerint — a LAMPART 
adott a javító-szolgáltató 
részlegnek. Csodálkozásához 
mi is csatlakozunk. Méghoz-
zá nemcsak e kérdésben, 
hanem egy másikban is. A 
részlegnél ugyanis azt is 
közölték olvasónkkal, hogy 
mivel a készüléket átállí-
tották városi gázra, nem ér-
vényes rá a garancia. Olva-
sónk ezen is elcsodálkozott, 
mivel az átállítást a javító 
részleg végezte, és a javítást 
igazoló szelvényt ki is töl-
tötték. Akkor egy szóval 
sem említették, hogy ezáltal 
a készülék elveszítené a ga-
ranciát, no, meg a jótállási 
feltételek sem tartalmaznak 
ilyen szankciót. Reméljük, a 
LAMPART végül is igazsá-
got szolgáltat vásárlójának, 
csak azt nem értjük, miért 
van szükség ehhez ennyi 
utánjárásra. 

A panasztól a dicséretig, a köszönettől az illetékes 
válaszáig, mindenféle levél érkezik szerkesztőségünkbe. A 
levelek egy része közügyekkel, közös gondjainkkal fog-
lalkozik. örömmel adunk helyet ezeknek az írásoknak. 
Sok olyan levelet is kapunk azonban, melyek egyéni ba-
jokról panaszkodnak. Arról például, hogy a törvényesen 
járó javítást, szolgáltatást stb. nem sikerült sehogy sem 
elintéznie olvasónknak. Hozzánk fordul, tőlünk remél se-
gítséget. Erre szokták mondani: egyéni gond, egyedi pa-
nasz. Pedig talán ez is éppoly közösségi, mint az előbbi. 
Legalábbis erre kell gondolnia az embernek. Hiszen ha 
ilyen gyakran megesik, hogy egyszerű és mindenképpen 
járó jogokat megtagadnak emberektől, az már nem lehet 
egyéni baj. Az már feltétlenül közösségi gonddá válik. 
Ezért is adunk helyet ezeknek a leveleknek, ha nem is 
túl nagy örömmel, de abban a reményben, hogy valamit 
segíthetünk. Mindenesetre elgondolkodtató: ahhoz, hogy 
valaki érvényesítse jogait, még mindig segíteni kell. Ál-
dásos lenne végre túljutnunk ezeken a bajokon. 

Két köszönet 
Egy olvasónk — kéri, ne-

vét ne közöljük — szeretné, 
ha tolmácsolnánk köszönetét 
egy gépkocsivezetőnek, aki 
május elsején este 8 óra kö-
rül elvitte őt az orvosi ügye-
letre. Olvasónk szívbeteg, 
súlyos rohamot kapott. A 
segítség talán az életét 
mentette meg. Nem tudja, 
hogy ki segített rajta, ak-
kor megköszönni sem volt 
módjában. Most ezúton sze-
retné pótolni. 

özv. Peller Szilárdné egy 
udvarias kalauznőnek sze-
retne köszönetet mondani. 
Április 30-án reggel 7 óra 

10 perckor több társával az 
Alsóvárosi temetőbe indul-
tak volna. Az Anna-kúti 
megállóban azonban téve-
désből a Petőfitelep felé in-
duló villamosra szálltak fel, 
melynek kalauznője durván 
utasította rendre, és leszál-
lásra őket, pedig a kocsi 
még el sem indult. Az Alsó-
város felé induló 752-es vil-
lamos kalauznője viszont — 
aki pedig nem hallotta tár-
sa durvaságát — nagyon 
kedvesen megvárta, amíg 
felszálltak. Olvasónk — tár-
sai nevében is — köszöni a 
kedves figyelmességet 

Ali a lift 
Magas házban lakni — ha 

van lift — jó dolog. Szám-
talan előnye van, melyek 
viszont azonnal semmivé 
lesznek, ha a felvonó el-
romlik. A nyugdíjas Fejér 
Györgyné (Tarján 322.) ép-
pen emiatt írt lapunknak. 
Az épületben február végén 
elromlott a lift, azóta ő, és 
76 éves, háborús sérülése 
miatt nehezen mozgó fér je 

kénytelen gyalog járni a ha-
todik emeletre. A ház többi 
lakója természetesen oszto-
zik sorsukban. 

Három-négy napig dol-
goztak a szerelők a felvo-
nón, végül félbehagyták a 
munkát. A ház azóta is lift 
nélkül van. Olvasónk segít-
séget kér. Kéréséhez mi is 
csatlakozunk. 

Konferencia 
KISZ-

propagan-
distáknak 

Az ifjúsági szövetség me-
gyei vezetőképző iskoláján 
tegnap, kedden a KISZ 
Csongrád megyei Bizottsága 
konferenciát rendezett pro-
pagandisták részére. A meg-
beszélésen 60 vezető propa-
gandista vett részt, a járási 
és városi oktatási bizottsá-
gok tagjai. 

A konferencián értékelték 
az 1971—72-es KISZ oktatási 
év tapasztalatait és megbe-
szélték a következő oktatási 
év terveit. Délután dr. Koncz 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei Bizottságának osz-
tályvezetője tartott előadást 
a résztvevőknek Társadalom 
és ifjúság címmel. Kiváló 
munkájáért 23 propagandis-
tának emlékplakettet adtak 
át. 

n szervezés rangjáért 
A „Rangot a szervezés-

nek!" jelszó tulajdonkép-
pen a gazdasági reform 
kezdeti időszakába erősö-
dött föl; mégis, talán so-
hasem volt olyan frissen 
időszerű, mint napjainkban. 
Amikor egyre inkább ész-
revesszük — nagy tartalé-
kokat rejteget az üzem- és 
munkaszervezés, csak fel 
kell tárni őket és okosan 
élni lehetőségeikkel. S 
amikor — az MSZMP KB 
1971 decemberi határozata 
értelmében — egyre több 
helyen kapnak fórumot a 
szervezés kérdései, egyre 
több irányból vetődik rá-
juk a reflektorfény. 

Jó dolog — s a tizenket-
tedik műszaki hónap mű-
sornaptárát lapozgatva 
azonnal szembe tűnik —, 
hogy az idén a rendezvény-
sorozatnak is ez adja meg 
a „profilját", összesen hét 
előadás foglalkozik magá-
val a szervezéssel, ezek kö-
zül kettő úgynevezett ple-
náris előadás, ami még 
jobban hangsúlyozza a té-
ma fontosságát. Vidékünk 

munka- és üzemszervezési 
helyzetét, az itteni és az 
országos feladatokat, a kor-
szerűsítés tennivalóit fog-
ják csokorba a nagy elő-
adások, de jó kiegészítésü-
ket ígérik a különböző, 
üzemekben tartott tájékoz-
tatók is. Egyik-másik 
olyan közvetlenül megbe-
szélhető témákat tűz na-
pirendre, mint a „műveze-
tők feladatai a termelés-
szervezésben". Nagyon is 
fontos téma ez a munka-
padok, gépek szomszédsá-
gában. Hiszen sok múlik a 
művezetők szervezési kész-
ségén, de szervezői ismere-
tein is. 

Aminthogy magasabb ve-
zető szinten a korszerű 
szervezéstudomány alapos 
ismerete a kívánalom. 

Ezért üdvözöljük az idei 
műszaki hónap időszerű té-
maválasztását, látható kon-
centrálását a szervezés 
problémáira. Bizonyára tel-
jesebben tölti be így fel-
adatát: jobban szolgálja a 
műszaki haladást. 

S. M. 

Kártérítés a Tisza soron 

Kuka, konténer módra 
Tarnay Tamásné (Párizsi 

krt. 46.) azt panaszolja, hogy 
a lakótömb, a Búza étterem 
és az orvosi rendelő sze-
metét egy idő óta ismét ku-
katartályokban gyűjtik. Két 
éven át konténer szolgált 
erre a célra. Az a rendszer 
jól bevált, tisztább, higié-
nikusabb volt, mintha a 
lépcsőházban álltak volna a 
kukatartályok. Egy ideje vi-
szont ismét visszaálltak a 
kukára, de nem úgy, mint 
korábban. Vagyis nem há-

zanként teszik le a tartályo-
kat, hanem egy-egy csoport-
ban, ráadásul nagyon keve-
set. 

A kukamódszer konténer 
módra egy cseppet sem vált 
be. A kis tartályok gyorsan 
megtelnek, mellettük is gyű-
lik a szemét. És mivel mesz-
sze vannak, sokan el sem 
viszik odáig a szemetet, ha-
nem kiöntik valahol az ud-
varban. Olvasónk segítséget 
vár. Vagy a konténert kéri 
vissza, vagy a kukamódszer 
tökéletesítését szeretné. 

Válaszol az illetékes 
Rázós szökőkutak című 

írásunkra Markos Károlytól, 
az I. kerületi tanácsi hiva-
tal elnökhelyettesétől kap-
tunk választ. Levelében — 
jövőjükről írva — sorra 
veszi a „rázós" szökőkuta-
kat. Azt írja, hogy az el-
múlt években csupán a szö-
kőkutak működtetésére fu-
totta, felújításukra, újak 
építésére nem. Az idén a 
Bartók Béla téren épül egy 
ú j szökőkút. A régi szökő-
kutakat is felújítják, a ter-
veket még ebben az évben 
elkészítteti a tanács. A rá-
zós szökőkutak mindegyikén 
érintésvédelmi vizsgálatot 
végeztettek, és a szükséges 
intézkedéseket megtették. 

A felújítások során a vá-
ros egyik legnagyobb és 
legszebb szökőkútjáé a Mó-
ra-parkban működő kúté az 
elsőbbség. A Széchenyi téri 
medencék burkolatának fel-
újítását egyelőre a kőhiány 
is gátolja. A Dugonics téri 
szökőkút hibáin a felújítás 
során módosításokkal igye-
keznek majd segíteni. Az 
Aradi Vértanúk terén a tö-
redezett fedőlapokat cserélik 
majd ki, egyúttal a kút 
díszvilágítását is megold-
ják majd. Hasonlóképpen 
rendbe teszik a Szent 
György téri és a Honvéd 
téri szökőkutakat is. 

Az OFOTÉRT-től Kolosi 
Miksa főosztályvezető és 
Szilasi László osztályvezető-
helyettes válaszolt Szem-
üveghiány című írásunkra. 
Levelükben megírják: a vál-
lalat hiába kötötte le szer-
ződésben a szükséges szem-
üveglencséket, az év első 
felében a Magyar Optikai 
Művek kapacitáshiánya mi-
att nem lesz folyamatos az 

ellátás. Ezen a helyzeten 
csak a gyár ú j üzemegysé-
geinek munkába állítása 
változtathat majd. Az opti-
kai művek az év második 
felében már jobb ellátást 
ígér. Addig is az NDK-ból 
20 ezer darab lencsét ren-
deltek. A levél írói egyben 
megígérték, hogy amennyi-
ben az írásunkban szereplő 
vásárló tájékoztatja őket, 
milyen üvegről van szó, 
vagy milyen borítékszámon 
futott be megrendelése, ak-
kor igyekeznek gondjain se-
gíteni. 

Két héttel ezelőtt Posta-
ládánkban Én megírtam 
címmel megjelent panaszra 
Külüs Sándor, a Szegedi 
Sütőipari Vállalat igazgatója 
válaszolt. Közölte, hogy a 
bolt eladóját figyelmeztet-
ték: a jövőben minden eset-
ben legyen udvarias a ve-
vőkkel. A levél egyúttal ar-
ról is beszámol, hogy az 
üzem dolgozói mindent el-
követnek: megfelelő, jómi-
nőségű árut, és a lehetősé-
gekhez mérten a hagyomá-
nyos, jó ízű kenyeret készít-
sék. 

Az emlékezetes, két évvel igyekeztünk 
ezelőtti tiszai árvíz fenyege- némiképpen 
tő rémének elhárítása, jól 
tudjuk, nagy áldozatot kö-
vetelt. Az egész országtól, 
egyes gazdaságoktól, de csa-
ládoktól is. Nemcsak az ál-
dozat volt közös, a segítő-
szándék is. 

Most értesültünk róla, 
hogy a vízügyi igazgatóság 
kártérítést fizet azokért a 
területekért, amelyeket a 

a veszteséget 
kárpótolni. Ez 

az összeg ugyan óriási, az 
egyes családok az elemi csa-
pás súlyának nagyobb részét 

mert a szakemberek nem 
tudták eldönteni egyértel-
műen, mekkora területre is 
van szükségük ahhoz, hogy a 
lehető legkisebb darabot 

mégis maguk viselik. Ezért kelljen úgy Igénybe venniök, 
fontos, hogy a rendeletekben 
kötelezően előírt, a további 
biztonságos védekezés érde-
kében nélkülözhetetlen terü-
leteket is szabályos kártérí-
tési összegért vegye haszná-
latba egykori tulajdonosaitól 

védekezés során megrongált, az állam. A „töltéskörömtől" 
vagy a töltések folyamatban — hétköznapibb nyelven a 
levő helyreállítása közben töltés lábától — tízméteres 
igénybe vesz. Először az területre tartanak igényt a 
úgynevezett zöldkárt térítet- vízügy szakemberei. Ezt a 
ték meg. A szegedi Felsza- területet a törvény értelmé-
badulás Tsz-nek például 893 ben se faültetéssel, se kerí-
ezer forintot, a baksi szövet- tés verésével, a talajszerke-
kezetnek 22 ezert, a gyála- zet változtatásával — pél-
rétinek pedig 33 ezret fizet-
tek ilyen címen. 

Amikor jött a veszedelem, 
a homokzsákok töltőanyagát 
természetesen onnan kellett 
vennünk, ahol éppen volt. 
Minél közelebbről, minél 
jobb minőségűt Megnyitott 
homokbányák esetében a ho-
mok árát, más területeken a 
szállítással okozott károkat 
térítették utólag. 

Egyedül a töltéserősítés 
céljaira igénybe vett terüle-
tek kártérítési ügyei vannak 
még folyamatban. A Maros 
jobb partján egy sor kert és 
néhány ház telkét, Tápé, Al-
győ és Mindszent esetében 
elsősorban a hajdani Tisza-
sorok portáinak egy-egy da-
rabját váltja meg a vízügyi 
igazgatóság. Köztudott, hogy 
a töltésre épült házakat an-
nak idején le kellett bon-
tani. A tulajdonosoknak ú j 
házhellyel, építési kölcsön-
nel, tervekkel, soron kívüli 
építési kapacitással és a tár-
sadalmi összefogásból eredő, 
vöröskeresztes hozzájárulás 
címen ismert juttatásokkal 

dául ásással — sem szabad 
háborgatni. Természetesen 
épületet sem szabad emelni 
rá, még ideiglenes jelleggel 
sem. 

A kártérítés lebonyolítá-
sáról kértünk tájékoztatást 
dr. Solti Jenőtől, a szegedi 
vízügyi igazgatóság munka-

hogy azon a legbiztonságo-
sabb gátvédelmet garantálni 
tudják. A kártérítés összege 
minden esetben függ a te-
rület korábbi adottságaitól, 
közművesítési fokától. Még 
azt is figyelembe veszik, 
hogy a tulajdonos azelőtt 
milyen távolságról hordta az 
ivóvizet, vagy hány gyü-
mölcsfa volt az érintett te-
rületen. A lebonyolítás me-
nete: szakértők véleménye 
alapján ajánlatot tesznek a 
telep kiszakítandó darabjá-
nak kártérítési összegére, a 
községi tanácsnál egyezségi 
tárgyalást tűznek ki, és min-
den érdekelttel külön egyez-
séget kötnek. A megegyezés 
írásban! rögzítése után 30 
napon belül készpénzben fi-
zetik ki a kártérítés össze-
gét. Az ügy végleges lezá-

társától. Megtudtuk tőle, rása 2—3 hónap múlva vár-
azért késtek ilyen sokáig, ható. 

Üveg, fény, szobor 

Korszerűsítik a dohányipart 
Több lesz a füstszűrös cigaretta 

Dr. Móger János, a Do- fellendülőben van. A do-
hányipari Vállalatok Tröszt- hányipari áremelés és a gé-
jének vezérigazgatója ked- pesítés állami ártámogatása 
den a MÉM Váci utcai be- kedvezően érezteti hatását. A 
mutatótermében ismertette termelőkkel az előirányzott-
az újságírókkal a dohány- nak megfelelő területre, 
ipar idei programját. A gyá-
rakban 24,5 milliárd cigaret-
ta készül, a füstszűrős ciga-
retták aránya eléri a 48 szá-
zalékot. Üjdonság, hogy fil-
terrel hozzák forgalomba a 
népszerű Symphóniát, s a 
„100—as" cigaretta mentho-
los változatát is árusítják 
majd. 

A dohányipar vezetői be-
számoltak róla, hogy a do-

27 000 hektárra sikerült szer-
ződést kötniök a dohány-
gyáraknak, és figyelemre 
méltó az is, hogy a szerző-
dések szerint megnőtt az új, 
nagyobb termelési biztonsá-
got adó fajták aránya. 

A dohánygyárak idén 
egyebek között 14.5 millió 
forint értékű gépet és ké-
miai anyagot bocsátanak 
termelő partnereik rendel-

hanytermesztés hazánkban kezesere. A gazdaságoknak 

további segítséget jelent, 
hogy a korszerű, nagy telje-
sítményű gépek nagy részét 
70 százalékos állami ártá-
mogatással vásárolhatják 
meg. Idén már 45 nagy tel-
jesítményű dohánykombájn 
dolgozik majd a földeken, 
ezeket Kanadából importál-
ják. A termelők munkáját 
korszerű szárítógépek is se-
gítik, ezek alkalmazása ja-
vítja majd a dohány minő-
ségét. 

A dohányiparban idén 70 
millió forintot költenek re-
konstrukciós munkálatokra, 
ebből 30—32 .millió forinttal 
bővítik a filtergyártó kapa-
citást. (MTI) 

A képzőművészetben egyre 
izgalmasabb jelenségek ta-
núi lehetünk. Sokan kísérle-
teznek, hogy az eddig stati-
kus képzőművészeti ágakat 
kimozdítsák a holtpontról, ú j 
anyagok felhasználásával, a 
fény játékával tegyék izgal-
masabbá, korunkhoz idomí-
tottabbá a környezetalakító 
művészetet. Üj 
hódítanak meg 
vészek számára, az alkotás 
része lesz a fényjáték és a 
mozgás. Ezeknek a kísérle-
teknek hazánkban megvaló-
sult eredményeit láthatjuk a 
Móra Ferenc Múzeum Hor-

mákat helyezett el, s e tor-
zító, magába szippantó tükör 
ó r i á s i ereje megdöbbenti a 
nézőket. Színes üvegkompo-
zíciója, a Kakas különböző 
színű és amorf formájú 
üvegdarabokból készült, s 
olyan, mint egy mese. Se-
gesdi György plexi-kompozí-
ciói e formálható áttetsző 

anyagokat anyag lehetőségeit kutatják, 
a képzőmű- A villogó és árnyékos felüle-

tek, a fénytörések, a belső 
formák játékát variálja. 
Fém-plexi kombinációjával 
készült alkotásain a ref-
lexeknek, a különleges tor-
zításoknak és fényhatások-

váth Mihály utcai képtára- nak enged teret, Bohus Zol-
tán egymásra helyezett 
üveglapokból alakít ki kü-
lönlegesen monumentális ha-
tású plasztikát. Paulikovics 
Pál plasztikszobrain a for-
ma mellé meghódította nem-
csak a színt, de a fényt is. 
A kiállításon láthatjuk még 
Sehaár Erzsébet plexi-réz 
kisplasztikáját, Somogyi Jó-
zsef szobrát, melyen a réz-
figura mellett felhasználja a 
folyópart kavicsát, és a 
plexit is. Gádor Magdolna 
kisplasztikáin az amorf for-
májú üvegtömböket termé-
szeti formákkal: kődarabok-
kal, megkövült csigákkal 
komponálja egybe. 

T. L. 

nak második emeletén ren-
dezett kiállításon. Az üveg 
és plasztika a szobrászatban 
című tárlaton a plasztika és 
a városdekoráció ú j lehető-
ségeit kutató művészek mu-
tatják be alkotásaikat. 

Z. Gács György üvegmo-
bilija a dekoratív, színes 
üveglapokból-hasábokból ké-
szített, sík és térbelileg is 
megmozgatott kompozíciója, 
különleges fényeffektusokra 
villódzó felülete olyan, mint 
egy éjszakai nagyváros vagy 
egy színes kaleidoszkóp. 
Formarögtönzések című 
kompozíciója a kiállítás leg-
izgalmasabb darabja. Kör-
formájú, homorú tükör előtt 
üveglapokból képzett for-


