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Félszáz kiállítást 
rendeznek 

Tegnap délelőtt a HUN-
GEXPO vezetői ismertették a 
vásárváros őszi programját. 

Elmondták: a HUNGEX-
PO évek óta arra törekszik, 
hogy elsősorban szakkiállítá-
sokat és szakvásárokat ren-
dezzen. Ennek megfelelően 

az idén összesen ötven 
szakkiállítást és vásárt 
szervez, rendez a HTJN-
GEXPO a BNV területén. 

Legközelebb szeptember 22-
én egyszerre négy bemutató 

I nyílik, mégpedig immár má-
sodszor az Autószerviz '72, a 
Nemzetközi barkácskiállítás. 
A legnagyobb érdeklődés az 
Otthon '73 lakberendezési be-
mutató iránt mutatkozik, 
amelyet az idén nemzetközi 
méretekben rendeznek meg. 

Ehhez kapcsolódik a lakás-
textíliák seregszemléje. Vé-
gül a szeptember 22-i szak-
kiállítási sorozat negyedik 
rendezvényeként megnyitják 
az alumíniumalkalmazás-
technikai bemutatót. 

Igen fontos kiállítás lesz a 
BUDAPACK '72, amelyet az 
idén másodszor rendeznek. 
Eddig 

tizennégy országból száz-
iizenkét kiállító jelentke-
zett a csomagolástechnikai 
újdonságokat felvonultató 
rendezvényre. 

Októberben lesz a Sanitaria 
'72 elnevezésű nemzetközi 
épületgépészeti és épületfel-
szerelési kiállítás. Ezt követi 
majd a Vendéglátótechnika 
'72 bemutató. 

ci Duna 
és a Tisza 
vízszintje 

Az utóbbi napokban az 
Alpok északi lejtőin lehullott 
csapadék kisebb áradást in-
dított el a Dunán. így Bu-
dapestnél pénteken reggel 
406 centiméteres vízszintet 
jelzett a lánchídi mérce, s 
a vízügyi előrejelzések sze-
rint a következő napokban 
még 20—30 centiméteres ára-
dás várható. A bőségesebb 

; vízpótlás segíti a hajózást, 
mert az apadás megszűnésé-
vel elhárult a gázlók kelet-
kezésének veszélye. Csaknem 
másfél méteres áradás in-
dult el a Tiszán is, de elő-
zőleg rendkívül alacsony 
volt a folyó vízszintje. 

Az ú j szálloda makettje 

Uborkaszezon 
három műszakban 

Lapunkban már többször 
megírtuk, hogy a Hungária 
Vállalat ú j szállodát építtet 
Szegeden, a Felső-Tiszapart 
és a Lenin körút keresztező-
désénél. A 300 ágyas, B ka-
tegóriájú szállodát házgyári 
elemekből építik fel. A Sze-
gedi Tervező Vállalatnál már 
elkészült a szálloda prog-
ramterve. 

A tervezőknek mindenek-
előtt néhány alapkövetel-
ményt kellett szem előtt tar-
taniuk munkájuk során. Ezek 
közül a fontosabbak: az egy-
ágyas szobák kivételével min-
den szobához fürdőszobát 
kellett tervezni, valamennyi 
szoba ablakából, illetve er-
kélyéről a folyóra kell kilá-
tásnak nyílnia. Ezeknek a 
követelményeknek sikerült is 
eleget tenni. Jól látható az 
eredmény az elkészült ma-
ketten is. 

A tervek szerint a szállo-
daépületnek hat lakószintje 
lesz. Az épületet merőlege-
sen helyezik el a Tiszára, 
így valamennyi szoba abla-
kából látni lehet majd a fo-
lyót. Figyelemre méltó, hogy 
a házgyári technológiánál 
szokatlanul szépen tagolják 
és teszik könnyebbé az épü-
letet a minden szinten végig-
futó loggiák. Ez már azért is 
érdekes, mert a jövőben — 
ha telik rá — a lakóházak-
nál is alkalmazni lehet ezt 
az építészeti megoldást, amely 
színesebbé és változatosabbá 
teszi a házgyári épületeket. 
A szállodaépületet kétszintes 
rész köti össze majd az étte-
remmel. Ennek földszintjén 
lesz a recepció és az előcsar-
nok, valamint a drink-bár, 
emeletén pedig a szálloda 
társalgóját helyezik el és az 
étterembe vezető átjárót. Az 
etterem épülete kétszintes 
lesz, előregyártott vázszerke-
zettel építik. Kétszázötvenkét 
vendégnek jut majd itt hely, 

a fedett terasz pedig 182 sze-
mélyes lesz. Ebben az épü-
letben helyezik el a vállalat 
új, 3 ezer adagos cukrászüze-
mét és a konyhát is. Az ét-
termi részt a háztömb Le-
nin körút felöli oldalán, a 
Tiszával párhuzamosan épí-
tik majd fel. 

Amint a makettről készült 
fényképen is látható, a ház-
gyári technológia meglepően 
szép épület megépítésére is 
lehetőséget nyújt. Ez termé-
szetesen jó néhány házgyári 
elem módosítását is megkö-
veteli. A tervező vállalatnál 
feltétlen elismeréssel nyilat-
koztak a DÉLÉP-ről, hiszen 
— mint mondották — a ter-
vezőnek és a kivitelezőnek 
minden szempontból szoro-
san együtt kellett működ-
niük. A házgyári technológia 
ugyanis lakások építésére 
szolgál, meglehetősen nehéz 
és komplikált feladat volt 
egy igényes szállodát tervez-
ni előregyártott elemekből. 
Ám az építő vállalat hajlan-
dósága az együttműködésre 
lehetőséget biztosított a szín-

vonalas munkára. Végső so-
ron hagyományos technoló-
giával is hasonló lett volna a 
szálloda, mivel a hotelek 
építésének nagyon szigorúak 
a szabályai. E szabályoknak 
sikerül eleget tenni a ház-
gyári elemek felhasználásá-
val is. így tehát maradékta-
lanul érvényesülhetnek a ház-
gyári technológia előnyei, 
melyek közül talán a gyorsa-
ság a legfontosabb. Ehhez vi-
szont nélkülözhetetlenül 
szükség volt a tervező és a 
kivitelező közös munkájára 
es egyetértésére már a terve-
zés folyamán. 

Tehát a programterv már 
elkészült. Ha elfogadják, ha-
marosan hozzá kell látni a 
kiviteli tervek elkészítéséhez, 
hiszen az elképzelések sze-
rint körülbelül egy év múlva J 
el kel kezdeni az építkezést, i 
Egy ú j és szép szállodával j 
gazdagodik tehát Szeged, i 
melynek építész-tervezője j 
Nagy János, konstruktőre Pá-
linkás János, belsőépítésze | 
pedig Rédei Ferenc. 

Sz. I. 

Konzervgyári helyzetkép 
Valódi uborkaszezon van 

a Szegedi Konzervgyárban, 
ne ezúttal a megjelölés há-
romműszakos. megfeszített 
termelést jelent. Július vé-
gén, s augusztusban jut a 
feldolgozó gépsorokhoz a 
környék legértékesebb és 
legkeresettebb gyümölcsfaj-
tája, az őszibarack, vala-
mint az étkezéshez olyan 
nélkülözhetetlen növény, 
mint a paradibsom, a papri-
ka, az uborka, a zöldbab. 

A helyszínen — akár a 
kora reggeli órákban, vagy 
késő este látogatunk ki a 
gyárba — egymást érő te-
herautókkal találkozunk. 
Paradicsomból napi 40, pap-
rikából 8, őszibarackból 16, 
uborkából 5, zöldbabból 2 
vagonnyit hoznak, ennyit 
képes most a konzervgyár 
földolgozni A tapasztalatok 

azt mutatják, hogy az alap-
anyag kitűnő minőségű, mi-
vel a bőséges eső nagyon 
kedvezett a paradicsomnak, 
paprikának, a zöldborsónak. 
De nemcsak a jó minőség 
érdemel említést, hanem az 
is, hogy a szokottnál lénye-
gesen jobb a nyersanyag-
ellátás. Nincsenek zökke-
nők, átmeneti nehézségek 
sem — az elmúlt hónapok-
kal szemben. Sokat segített 
például a zöldbab gépi sze-
dése: nyolc belga és ma-
gyar gyártmányú berende-
zést működtetnek a kon-
zervgyárral szerződött ter-
mőterületeken; a jövőben 
bővíteni kívánják a beren-
dezések állományát. 

A kedvező eredmények 
mellett gondokról is hallot-
tunk. Az idén a megszo-
kottnál jóval kevesebb al-

kalmi, szezonmunkás jelent-
kezett, különösen hiányoztak 
a diákok. Szerencsére a gé-
pesítés, a fejlett technika 
átsegítette a gyárat a leg-
munkásabb napok nehezén 
is. 

Rózsa László főmérnök; 
érdekes akcióról tett emlí-
tést: a raktárakban levő, 
mintegy 15 vagon húské-
szítményt hamarosan ár-
csökkentéssel értékesíti a 
konzervgyár. Ezeket a ter-
mékeket — elsősorban ser-
téspörköltet — átlagosan 10 
—20 százalékos kedvez-
ménnyel lehet majd megvá-
sárolni a boltokban. Meg-
tudtuk, hogy a régebben 
igen népszerű konzervpör-
költ azért „ment ki a divat-
ból", mert nagymértékben 
javult a sertéstőkehús-ellá-
tás. 

Építésfelügyelet, 
levegőtisztaság 

Az Építésügyi és Város-
fejlesztési Minisztérium Bé-
késcsabán rendezte meg Bé-
kés, Csongrád, Hajdú, Bács, 
Szolnok megye, valamint 
Debrecen és Szeged város 
tanácsi vezetőinek, szakmai 
ügyintézőinek tájértekezle-
tét, amelyen az építésfel-

A porcelennggar 
rekonstrukciója 

Az 1832-ben alapított Hol-
lóházi Porcelángyárban be-
fejezték a termelőüzemek 
rekonstrukcióját. A több 
évig tartó munka során 
mintegy százharmincmillió 
forintos beruházás felhasz-

nálásával a fazsindelyes, el-
avult műhelyrészeket nap-
fényes betoncsarnokkal cse-
rélték ki, és a szénfűtéses 
égetők helyett korszerű 
alagútkemencéket szereltek 
fel. 

ügyeleti és a levegőtiszta- i 
ság-védelmi tanácsi munkát | 
vitatták meg. Az utóbbi j 
időben ugyanis megnőtt a | 
tanácsok ellenőrzési hatás- o 
köre az építkezések mellett. ' 
Nemcsak a határidőket, de . 
a beruházások megvalósítá- I 
sának gazdaságosságát, a ' 
tervfegyelem megtartását, az 
épületszerkezet minőségét Is 
ellenőrzik, a tanácsi szer-
vek szorosabbra fűzik kap-
csolataikat a tervezőkkel, a 
beruházókkal, az építőipari 
vállalatokkal és a minőség-
ellenőrző szervekkel. 

A levegőtisztaság-véde-
lemben az Alföldön a leg-
kedvezőbb a helyzet. Az al-
földi megyék városaiban 
kevésbé szennyezett a le-
vegő, mint másutt, kivéve 
Szegedet és környékét. A válogatóberendezésen végeláthatatlan sorokban ömlik a paradicsom 


