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A visszanyer! 
nyersanyag 

Bizonyos nyersanyagkész-
letek csökkenexc miatt — 
hogy a növekvő Ipari szük-
ségletet kielégítsék — a Né-
met Demokratikus Köztársa-
ságban növekvő szerepet 
kapnak az ismételten fölhasz-
nált nyersanyagok: az ócska-
vas és a mindenféle fémfor-
gács, a textil- és papírhulla-
dék. Az acélipar vus-, a tex-
tilipar rost- és a papíripar 
cellulóz-szükségletének nagy 
részét (hetven, hatvan, Illet-
ve negyven százalékot) a hul-
ladék-kereskedelem fedezi. 
Mivel az NDK üzemel együtt-
véve, egyetlen munkanapon, 
nem kevesebb, mint 500 mil-
lió márka értékű nyersanya-
got dolgoznak fel, a hulladék 
újbóli fölhasználása érthető 
jelentőséget kap. 

A hulladékból visszanyert 
tiyersunyag szerencsés példá-
jaként emlegetik azt a nem-
rég óla forgalmazott poliamid 
morzsalékot, amely a keres-
kedelemben a Toplnmid ne-
vet knpta. A ruhaipar hulla-
dékából állítják elő, műanyag 
textília-hulladékból, amely a 
konfekciókban szubás közben 
keletkezik. Az Inggombtól a 
gépkocsi alkatrészig sokmin-
den készülhet belőle. Az így 
J,visszanyert" nyersanyag gaz-
daságosságból kitűnően vizs-
gázóit a gyakorlatban. 

(Budapress-Panorama) 
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Tej bisztró 
a „Sörutcában" 

Különösen nyáron, a sza- vei dolgozó új üzletet igyek-
badteri játékok Idején nagy szik kialakítani, 
a „Sörutca" forgalma. Ilyen- A tejbisztróban kapható 
kő,- tavasszal meg nem ernle- , e s / m i n d a z a t e j a i a p a n yagú 
getik így az Oskola utcát, étel, amit Szeged másik kát 

í* JdfJ Sze®edt U n n e P ' tejivójában megtalálhatnak a 
Hetek idejere meg nem ts, v endégek. A presszó profil-
d e nem sokkal később már j a b a n t a r t o zó sütemények, 
a tejkedvelők Is olthatják ételek-italok viszont ezután 
szomjukul Szegednek ezen a is kaphatók lesznek a prosszó-
forgulmas részén. A volt jé- részben. A bisztrót önkiszoi-
tekkaszino, a mostani Palánk g a l ó rendszerűvé alakítják, s 
presszó egy részét ugyanis a Szegeden egvedül itt adagol-
Csongrád megyei Vendéglátó h a l j a a v e n d é g a a j á t m a g á _ 
Vállalat tejbisztróvá alakítja. n a k a tejet, kávét, kakaót a 
A presszó 262 négyzetméter- félautomata berendezésekből, 
nyl területe kihasználatlan- Újdonság még, hogy vasár-
nak bizonyult, a vendéglátó és ünnepnapokon is hétköz-
vállalat a tejiparral együtt- napi nyitvatartás szerint vá-
müködve úgy döntött, hogy a sérolhatnak csomagolt étele-
presszóresz meghagyásával a ket a különleges hűtővitri-
114 négyzetméter alapterületű nekből. 
volt játéktermet tejbisztróvá Csongrád megyei Vendég-
alakítja. Hármas cél vezérli látó Vállalat elképzelése sze-
rt vállalatot. Olcsó ételeket, rlnt ez év harmadik negyed-
es gyors kiszolgálást szeretne évében nyitják meg új üzle-
bíztositani Szeged lakóinak tet. Az átalakítás közel 800 
és a város vendégelnek, hat- ezer forintba kerül. A terve-
hatósan Igyekszik bekapcso- kel és a kivitelezést ls a vál-
lódnt a tejprogram megváló- lalat dolgozói végzik, 
sitásába, s kevés munkaerő- Hont! Katalin 

A mindennapok tudománya 2. 

Veszélyes szikrák 

A ísz-lag beteg-
ellenőrzéséről 

K. M. termelőszövetkezeti a körzeti orvos is kezdőmé- zetnt. A megvonás kérdésé-
lug olvasónk írja: több mint nyesheti, ha megállapítasa ben írásbeli határozatot kell 
egy hónapja betegállomány- szerint a beteg nem tesz ele- kiadni és azt a taggal is kő-
bán van. A napokban a be- get utasításainak. zölni kell. 
tegollcnőr a körzeti orvos A betegségi seRély megvo- Ha mulasztása ismétlődő, 
állal engedélyezett kijárást násáról a termelőszövetkezet vaRy súlyosabb természetű, a 
időn kivül nem találta ott ve/.elósége határoz. Ahol szo- betegségi segélyt a megália-
hon. A termelőszövetkezet c ( f U l s b j z o t t s á g m űködik. ott P'tott mulasztás napjára, sú-
vezetőfégc arra hivatkozott, vezetőség átru- l y o s a b b e s e t b e n n a P r a -hogy már nem az első eset. e naiasKort a vezeioseg atru .. • 
hogy a körzeti orvos által házhatja. A vezetőség (szo- k u l o n o R e n s u l y o s esetben en-
engcdélyczelt kijárási Időn c i ó i i s bizottság) a megvonás n é l h o s s z a bb időre, esetleg 
túl nem találták otthon, ezért m é r t é k é n e k megállapítása v <* l eS i s lehet vonni. 
£ e U T g í a Z l l T V S l t előtt a tagot meghallgatja és A vezetőség határozat el-
a/( kérdezi: a termelöszövet a mérlegelés alapján dönt. l e n a tag a lagsag. vitákra 
kezel vezetőségének joga A tag a terhére rótt maga- vonatkozó rendelkezések sze-
van-e Ilyen esetben a se- t a g t k i m e n t h e t i . H a Indo- r l n t jogorvoslattal élhet a 
?ékben?efVmlt S " Kait a vezetőség elfogadja, az döntőbizottsághoz, 
kapcsolatban a Jogszabály? elmaradt segélyt ki kell fi- Dr. V. M. 

A fizikusok tudása, tapasz- ahol a szalag sebességétől is kat. Több millió elektron-
talata nélkül ma már alig- függ a termelékenység, nem volt energiájú gammasugár-
ha képzelhető el fejlődés lehetséges a gyorsítás, mert zásra is érzékenyek. Kis tél -
bármely iparágban. A JATE bizonyos idő után feltöltődik fogalúak, mellettük a hűtő-
kísérleti fizikai tanszékén a szalag. A vállalatok a berendezés is elfér, 
ízelítőt kaptunk abból a munkavédelmi intézethez A kutatórészleg évek óla 
szerteágazó munkájából, fordultak a kérdéssel, hogyan szerződéses munkaviszony-
umelynek eredményei be- lehetpe megelőzni a fenye- ban van az EIVRT Konverta 
épülnek valamilyen módon gető baleseteket. A felada- gyárával, amely arra kérte 
a termelés folyamatába. tot ők továbbították a sze- őket, hogy végezzenek kuta-

A Ketskeméty István pro- gedi egyetemre, ahol olyan tásokat a szelén félvezetők 
íesszor által vezetett tan- eszköz kidolgozásán kísérle- gyakorlati alkalmazásával 
szék olyan sok szállal kap- teznek, amely világítani kapcsolatban. Üj technológi-
csolódik az iparhoz, hogy az kezd, ha feszültség jut az át dolgoztak ki a szelén 
egyes kutatócsoportok, illet- észlelőre, így időben fi- egyenirányító Előállítására, 
ve részlegek munkáját érde- gyelmeztet a balesetveszély- alapkutatás jellegűen pedig 
mes külön-külön bemutat- re. meghatározták a gyári tech-
nunk. Az akadémiai kutató cso- nológla optimális körülmé-

A tanszéki akadémiai ku- port félvezető részlege is nyelt. A Konverta már több 
tatócsoport félvezetőkkel olyan segítséget nyújtott az olyan készüléket hozott for-
foglalkozó részlegében dr. iparnak, amely nemcsak a galomba, amely a kutatók 
Hevesi Imre docens irányi- szakemberek érdeklődésére eredményeit felhasználva 
tásával a kutatók és az ok- tarthat számot, hanem az készült el. 
tatók zömmel spektroszkó- olajfúrásokról sokat hallott- Az 1960-as évek végén a 
plat vizsgálatokat végeznek, olvasott szegedi lakosság kö- gyár áttért Xerox szelén 
Ez a terület szorosan kap- rében is. másolólemezek előállítására, 
csolódik az országosan ki- Az. Eötvös Loránd Geoíi- Az, egyetem fizikusai vizsgá-
emelt fő hány. a szilárd tes- z.ikai Intézettel kötött szer- lati módszert dolgoztak ki 
lek kutatásához. A csoport ződés alapján a kutatók egy az, alumínium lemezre gőzölt 
természetesen főként alap- csoportja vállalta, hogv ki- sz.eléni'étegek tapadóképessé-
kutalásokat folytat. Mun- dolgoz, egy tervjavastatot gére. és meghatározták op-
kújuknak azonban nemcsak félvezető detektorok előállí- ttmélis tapadási feltételeit és 
elméleti oldala van: az elért tására, és készít három da- előállítási technológiáját, 
eredmények alkalmasak a rab nagy térfogatú szilícium Ezeknek a másolólemezek-
gyakorlati hasznosításra Is. gamma detektort. A munka nek a jelentőségük az, hogy 
Erre teremtenek lehetőséget anyagi alapjait az Országos olcsón előállíthatók és 
a más intézményekkel, vál- Kőolja- és Gázipari Tröszt többszőr fel lehet használni 
lalatokkal kötött szerződé- biztosította. Őket. 
sek. Mi ez a detektor, és mire Alkalmazásuk egyre ln-

A dr. Szöllősy László do- használható? kább elterjedt Magyarorszá-
cens által vezetett kristály- Ha a föld mélyén kőolajat gon ls, az ipari és az orvosi 
lumineszcencia részleget a gyanítanak a szakemberek, röntgentechnikában egy-
SZOT munkavédelmi tudo- nem kezdhetnek rögtön a aránt. Az utóbbit bizonyítja 
múnyos kutató intézete fel- feltáráshoz. Meg kell előbb az, hogv a csoport újabb 
kérte, hogy kísérletezzen ki győződniük arról, vajon va- szerződést kötött, ezúttal a 
egy olyan lumineszkáló de- lóban olajat rejt-e a föld szekszárdi kórházzal. Az 
tektort, amely jelzi az elekt- mélye. A hagyományos el- egészségügyi intézmény 
rosztatikus feltöltődést. Járás szerint 1000—3000 mé- ugyanis kapott egy amérikai 

Mi a haszna, jelentősége ter mélységből mintát vesz- xeroradiográfiás felvételek 
ennek az iparban? nek a kőzetből. Ez több mll- készítésére alkalmas készü-

Ki ne tapasztalta volna, lió forintot felemésztő mód- léket. Segítségével a lágy 
hogy amikor leveti a műszá- szer. Sokkal gazdaságosabb, szövetek finom szerkezetét 
las pulóvert, ingpt, sercegő ha valamilyen műszert kül- is kl lehet mutatni, tehát 
hangok kíséretében apró deliek le a több ezer méter különösen a tömeges rák-
szúrások érik a bőrét. So- mélységbe, amely érzékeli, szűrő vizsgálatokban lesz 
tétben jól láthatók a „bű- mi található ott. A detektor nagy jelentősége. A másoló 
nösök", a kellemetlen érzést észleli a különböző anyagok lemez előnye a már említett 
keltő szikrák. A fizikaórá- radioaktív sugárzásét, és jó tulajdonságokon kívül az, 
kon dörzselektromosség né- kimutatja, van-e köztük hogy kisebb sugáradaggal 
ven tanultunk erről a jelen- szénhidrogént kísérő kőzet, részletesebb képet ad, mint 
ségről. Léteznek olyan műszerek, a hagyományos' röntgenfel-

Az iparban mér korántsem amelyek kevésbé érzékenyek vétel, 
ilyen veszélytelenek a dörzs- a sugárzásra, és nagy tér- A fizikusok keze. íme, 
elektromosság, azaz az elekt- fogatúak. bizonyos hőmér- mindenhova elér: munkál-
rosztatlkus feltöltődés kö- sékleten túl pedig nem mű- kodnak azért, hogy keve-
vetkezményei. Enyhébb eset- ködnek. Az ipar most azt sebb baleset történjék az 
ben — a fellépő vonzerő igényli, hogy minél kisebb, üzemekben, hogy az egyik 
következtében — például a minél érzékenyebb és ml- fő energiaforrást, az olajat 
papírlapok, a gumiszalagok, nél hőállóbb készüléket ala- minél praktikusabb és ol-
műanyag szálak összetapad- kítsanak ki. csóbb módon leljük meg. S 
nak. Felesleges ecsetelni, mi- A kutatók által készített az orvostudomány napi gya-
lyen károkat okozhat a szik- detektorok nagyjából meg- korlati munkájút is segitlk, 
ra által történt robbanás, felelnek ezeknek a követel- amikor a röntgentechnika 
gyulladás. Gond a gyógy- ményeknek. Mínusz 50—mí- tökéletesítésén, olcsóbb ha-
szeriparban, ahol szárítás nusz 30 C-fokon és plusz 15 zai alkalmazásún fárudoz-
közben tapasztalható ez a C-fok hőmérsékleten még nak, 
jelenség. Más iparágakban, számláljuk a gamma fotono- Chtkán Ágnes 

Olvasónk esetében a ter-
melőszövetkezet vezetősé-
ge Jogszerűen járt el. 
Ezzel kapcsolatban a 
termelőszövetkezeti törvény 
végrehajtásáról szóló 6/196?. 
(X. 24.) MEM. számú rende-
let 147. paragrafus (2) bekez-
dése kimondja, hogy a be-
tegségi segély megvonható 
akkor, ha a tag az orvos uta-
sításainak nem tesz eleget, 
vagy az elrendelt orvosi fe-
lülvizsgálatról elfogadható ok 
nélkül távol maradt, stb: 
Ezzel kapcsolatban a leg-
utóbb megjelent MÉM Tájé-
koztató részletesen ismerteti 
azokat a szempontokat, mely 
szerint az orvosi utasítások 
megszegésének számít — töb-
bek között — az is, ha a be-
teg olyan magatartást tanú-
sít, amely a gyógykezelés cél-
jával összeegyeztethetetlen. 
Ilyen ha például a tagot a 
betegellenőrzés az engedé-
lyezett kijárási időn kivül 
nem találja otthon, a tag 
egyéb helyen munkát' végez, 
italboltban, . szórakozóhelyen 
tartózkodik stb. A legszüksé-
gesebb háztartási munkák 
elvégzését — különösen a 
kisgyermekes anyák esetében 
— nem lehet e körbe vonni, 
ha e munkák ellátására más 
alkalmas családtag nincs. A 
betegségi segély megvonását 

Tóth Béla: paloták a mi korszakunkig is elvetették árnyé. Saeged. Földesúr, kl szolgát tartson, itt nem élt 

SZEGEDI 
REGÉLŐ 

Újságok, korok, 
események 

2. A hódoltság idején a törököknek medre-
széje is működött a városban, kimondot-

tan mohumedánusok hivatalnokká, bírókká, ki-
sebb' tanult mesterségek, méltóságok betöltésére 
szánt embereket oktatván. A póri magyarság be-
tűvetésével tán csak a gyérecskén működő egy-
házak gondolhattak a templomok előterében, de 
a vagyonosok iskolamesterek, hazitanítók ré-
vén képeztették utódaikat. A török után a vá-
ros hívja s telepiti le a kegyes tanítórendet, de 
ezt követően, a vagyonos polgárság áldozataival 

kukat. A hirtelen fölépült, drága lakásokat kíná-
ló paloták üresen kongtak, az egyszerűbb em-
berek a vizes külterületeken, mint a fecskék, 
sárból ragasztották össze fészkeiket, s a szép, pa-
lotás város mellett éltek a telepeken. Somogyite-
lep, Gyula püspök-telep, Rokkanttelep, Fodorte-
lep. és még mások is a tanúbizonyítékok. 

Tiszta város, porváros. 
A múlt század közepén építették az első köves 

utcáját, a sóháztól a városházáig, s ezt söprette 
is a tekintetes tanács. A többi utcán dögkapók 
jártak, s főleg az elhullott jószágok elparentálá-
sával foglalkoztak, amitől tiszta volt a város. 
Tiszta városiasságát a víz utáni állapotában öl-
tötte magára. Babits porvárosnak tisztelte, mivel 
a böjti szelek Idején a burkolatlan utcákon sár-
ga ködökbe borulva kóborolhatott a tiszta város 
utcáin a lebegő homok. 

Büszke város. Kézzelfoghatóan az árvíz utáni 
napokban Jelentkezett a tünet, amikor a gyors-
segélyt osztogatták a mindenükből kifordult la-
kosoknak, kiknek ezrei utasították vissza az ala-
mízsnaszerű összegeket, mondván, ugyan valóst 
most éppen hogy a rajtunk valónál egyebünk 
nincs, de koldusok azért nem vagyunk! Hanem 
a büszkeség néha gőggé csöpörödik, mint ház 
mögötti árnyékban a vadcsalán. Csípése hólyag-
húzó, fájdalmas. 

Jószívű város. Még javában vízben ült a Ti-

s a főrangú nem bírta ezt a levegőt. A varos 
volt maga a kegyúr és földesúr egyben. Ismerték 
ugyan az errevalók Is a tderest, a börtönt, de is. 
merték a szabad szellemű lapokat, egyesületeket, 
és a véleménynyilvánítást. 

A Károlyi Köztársaság és a francia megszál-
lás következtében rövid életű proletárdiktatúra 
idején Szeged ezrével adta a vöröskatonát, szá-
zával az új rendért harcba szálló, értő, szívvel 
érző tömeget. Az ellenforradalom pedig csak a 
franciák védelme alatt és a vörös hatalomtól el-
idegenített Szegeden verhetett tanyát ideiglene-
sen, amihez a város tömegeinek köszönésnyi kö-
ze nem akadt. Szeged u Tisza fővárosa. Magya-
rázatok nélkül is látszik annak, ki nem csak néz. 
Szeged a Tisza nélkül Kukutyin, vagy Nekeresd. 

S a regélő, mindezek előrebocsátása után, né-
mi magyarázkodásra szorul. 

A több mint háromszáz újság olvashatóvá 
gyúrása közben úgy tűnt, keretbe foglalhatja egy 
közbeiktatott ember az egyébként szerte úszkáló 
lapokat. Ügy is indul a sorozat, hogy egy. a kor-
ban élő nyomdászinas sorolja az eseményeket, 
mintegy összefüggéseket teremtve idővel, újság-
gal. eseménnyel. Hanem a nyomdász beszéde a 
lapok egymásután záródó sorrendjéből mindin-
kább kiszorul, mert a közlemények természete 
nem tűri el a személyes élmények elpötyögését. 

külön reáltanoda is nyílik, a Dél-Alföld tanulni sza menti metropolis, mikor hírét hozták az új- Szóval, az újságok többet mondanak el, hogy-
vágyóit ide csalogatván. 

Egyetemi város. A múlt század közepétől 
számtalan föliratban esdeklik a város a király-
hoz, császárhoz, helytartó tanácshoz, bár akár-
csak egy pirinyó egyetemért, jogi akadémiáért. 
Kaphatta azt Nagyvárad. Debrecen, Kecskemét, 
vagy más város, de Szeged 1920-ig bizony nem 
részesült abban. Mai arca ezernyi redőzetében 
fölismerhető vonásokkal működik az egyetem. 

Szép város, palotás város. Inkább a víz utáni 
arculatára vonatkozó jelzők, a Lechnerék által 

súgok más tájak pusztulásának. Földrengés súj-
totta városok, éhínséges megyék nyújtogatták 
Szeged felé a kezüket. S ezek adtak. Ezreket 
gyűjtöttek össze a ladikokon közlekedő gyűjtő-
ívesek. 

Lelkesedő város. Dózsa is ezreket mozdított 
magával a végzetes vereséggel záródó hadjára-
tába. Kossuth tízezreket gyújtott föl a szegediek 
közül. 

sem valami halk szavú ember azokat meghajaz-
hatné. A megélő hite szerint az írások önma-
guk anyagával világítanak. 

Amikor belecsaptatunk a lapok rengetegébe, a 
vízi város történetének egy darabja megmuto-
gatása céljából, talán nem csúnya a megidézett 
újságot szigetnek, a szavak szigetének a szavak-
ból álló gondolatok szigetének elképzelni, a sok 
újságot sok szigetnek tekinteni, s e réven, csak 

újjáépült megjelenésére- vonatkoznak. Hanem a tételéből, afféle rebellis várossá nőtt a múltbéli 

Politizáló város. Talán a földtulajdon sajátos Ü I J Ö n a keRyes olvasó menetkész ladikunkba, s a 
voltából, a város talujából, a társadalma össze- '"^élővel evezgessünk Szeged szószigetei között. 
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