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Új szakaszban 
a telefonközpont építése 

Megkezdték az előkészületeket 
a berendezések szerelésére 

Kfvülről még nem sokat 
mulat a Kossuth Lajos su-
gárút és a Püspök utca sar-
kán magasba emelkedő ú j 
épület, a leendő postapalota 
műszaki szárnya. Eltedik az 
állványok, az építő munka 
rendetlensége. Legföljebb az 
szúr szemet a nézelődőnek, 
hogy az épület külső alumí-
nium szerkezetei rendben 
össze vannak szerelve a ha-
táridőt nagyon pontosan be-
tartó Fémmunkás Vállalat 
jóvoltából. A fényes alumí-
nium szerkezetek már a 
rend érzését keltik az em-
berben. bár még csak itt-
ott bukkannak ki az állvá-
nyok dzsungeléból. 

Magában az épületben 
azonban váratlan és megle-
pő látvány fogadja a látoga-
tót azon az emeleten, ame-
lyen a leendő központ be-
rendezéseit helyezik majd el. 
A tekintélyes méretű terem-
ben ugyanis íénycsóviiágítás 
ragyog, s minden készen áll 
a telefonközpont berendezé-
seinek fogadására. A terem 
egyelőre még üres, a Be-
loiannisz Híradástechnikai 
Gyár dolgozói az előkészüle-
teknél tar tanak: a linóleum 
padlóra bejelölik a berende-
zéseket tartó állványzat he-
lyét. Ez a munka még csöp-
pet sem mutatós, ám annál 
több pontosságot igényel. 
Nagyot lépett előre azzal a 
szegedi telefonközpont épí-
tése, hogy a BHG június kö-
zepén már átvehette ezt a 
munkaterületet, s egy hó-
napja megkezdhették az 
előkészületeket az általuk 
gyártott gépek szerelésére. 

Jól halad tehát a műszaki 
szárny építése, még akkor is, 
ha például az üvegezés nem 
készült el határidőre. Sze-
rencsére ez egyelőre nem 
hátrál tat ja a munkát, s a hi-
deg beálltáig, a fűtési sze-
zon kezdetéig még be lehet 
hozni az elmaradást. 

Az, hogy 1975. szilveszte-
rén valóban át lehessen ad-
ni Szeged ú j telefonközpont-
ját, s azt használni is lehes-
sen, az nemcsak a műszaki 
szárny elkészülésén múlik, 
hanem a kábelhálózat építé-
sén is. Gyakorlatilag az 
egész város kábelhálózatát 
fel kell újítani, és ú j kábe-
leket kell lefektetni, több 
mint 55 millió forintos költ-
séggel. Az alépítmény-háló-
zat — tehát a csövek, szek-

Ács S. Sándor felvétele 

Az ú j telefonközpont épülete 

Csak lassú 
felmelegedés várható 
Hőmérséklet az átlag alatt 

Európa időjárására a gyors 
változások a jellemzők. Az-
a hideg levegő, amely vasár-
nap betört a Kárpát-meden-
cébe az Atlanti-óceán felől, 
hétfőre már elérte a Feke-
te-tenger partvidékét is, erős 
lehűlést, záporokat okozva. 

Közép-Európában hétfőn 
mar a nyugat felől érkező 
hűvös légtömegek szárazabb 
hulláma befolyásolta az idő-
járást, felszakadozott a fel-
hőzet, egy-egy helyen még a 
nap is kisütött, de a hőmér-
séklet több fokkal az átlag 
alatt maradt. 

A Kárpát-medencétől 
nyugatra, így az Alpok és a 
Német—Lengyel Síkság vi-
dékén átmenetileg napos, 
szárazabb az idő, és megkez-
dődött a lassú felmelegedés. 

Ugyanakkor az óceán felől 
ú jabb hűvös és nedves lég-
hullámok érték el kontinen-
sünk nyugati partvidékét. A 
Brit-szigetek és a BENE-
LUX-orszagok környékén 
ú j ra esik az eső, hidegebb a 
levegő. Hétfőn Londonban 
18, Párizsban 21 fok volt, 
hasonlóan alacsony hőmér-
sékletet mértek Varsóban, 
Berlinben, Prágában és 
Moszkvában. Szófiában pe-
dig mindössze 16 fokig emel-
kedett a hőmérő higanyszá-
la. A déli partvidéken azon-
ban meleg az idő, Madrid-
ban és Athénban éppúgy, 
mint a jugoszláv és az olasz 
tengerpartnál 28—31 fokos 
kánikulai hőmérsékleteket 
mérnek. 

Hazánkban hétfőn hajnal-
ban 9—15 fokra hűlt le a le-
vegő. Napközben ugyan, fő-
leg a Dunántúlon felszaka-
dozott a felhőzet, de az 
északi, északnyugati szél to-
vábbra is élénk, néhol vi-
haros volt. A szinte őszies 
időben országszerte 15—20 
fokot mértek. Ez 8—10 fok-
kal kevesebb az átlagosnál. 

A meteorológiai előrejelzé-
sek szerint még várni kell a 
nyári idő visszatértére. A 
következő napokban már 
csak szórványos záporok 
lesznek, de továbbra is hű-
vös hajnalokra kell számí-
tani, és a legmagasabb nap-
pali hőmérséklet is csak né-
hány nap múlva éri el a 24 
—29 fokot. 

Gondok 
a zöldségpiacon 

Az első tavaszi esők után még bizakodtunk, hogy ol-
csóbb lesz idén a zöldségpiac Szegeden. Fölírhatnánk bár-
mely boltunk kirakatából a napi árakat, de legyünk pon-
tosabbak ennél, támaszkodjunk a statisztikai hivatal egyik 
jelentésére, és a városi tánáes kereskedelmi Osztályának 
júliusi összegezésére. 

rények és aknák — építé-
sét a posta lényegében már 
befejezte. Hátra van még a 
kábelek behúzása a már el-
készített csövekbe. Ezt 
munkát egy ideig hátráltatta 
a kábelhiány, ám ez a gond 
is megoldódott, s hamaro-
san hozzálátnak a föld alat-
ti ú j kábelhálózat elkészíté-
séhez. A városban már meg-
kezdték az elosztó- és fali-
kábel-hálózat építését, jelen-
leg a Belvárosban folyik ez 
a munka. 

Jó néhány ezer telefon-
igénylőt tartanak nyilván 
Szegeden. Közülük már so-
kan megkapták a távközlési 
üzem levelét, amelyben ar-

ra kér választ a posta, hogy 
telefonigénylésüket továbbra 
is fenntartják-e. Erre azért 
van szükség, mert nyolc-ki-
lenc éves igényléseket is 
számon tartanak, s így fel-
tehetően sok eltéréssel, vál-
tozással kell számolnia a 
postának. A válaszok alap-
ján állítják össze majd a 
tervezéshez szükséges adato-
kat, s így lesz lehetőség a r -
ra, hogy a központ átadásá-
ig az állomások egy részét 
előre fölszereljék, s 1976. ja-
nuár elsején végre jól és 
gyorsan működő telefonon 
köszönthessük az ú j évet. 

Sz. L 

A statisztikai hivatal je-
lentése megyei áttekintést ad 
az első félévben: „A piaci 
felhozatal zöldség, és gyü-
mölcsfélékből évek óta csök-
kenő tendenciát mutat. A 
megye piacain 1973-ban 12 
százalékkal kevesebb volt a 
zöldségféleség, mint három 
évvel korábban, az árak vi-
szont egyharmadával maga-
sabbak voltak. 1974 első fe-
lében tovább csökkent a' fel-
hozatal, a zöldségárak 15 
százalékos emelkedése mel-
lett. Különösen a napi fo-
gyasztásban nélkülözhetetlen 
zöldségek árai emelkedtek 
nagymértékben. A petrezse-
lyem átlagára két és félsze-
rese, az uborkáé másfélsze-
rese a múlt évinek. A sár-
garépa, fejes káposzta, kel-
káposzta és zöldbab egyne-
gyedével került többe, mint 
múlt évben. A gyümölcsfé-
lék felhozatala és árszínvo-
nala a zöldségféléknél is ked . 
vezőtlenebbül alakult. A gyü. 
mölcsfelhozatal három év 
alatt egyötödével csökkent, 
az árszínvonal 41 százalékos 
növekedése mellett." 

Ez a jelentés — védekez-
hetnénk — még kénytelen a 

tavaly örökséget (ú kevés 
gyümölcsöt) és az idei aszá-
lyos kezdést is belekalkulál-
ni méréseibe, bár adatai így 
is súlyosak. A szegedi ember 
azonban most augusztusban 
is azt mondja, luxus a lecsó. 
Majdnem annyiba kerül most 
egy jó főzet, mintha kará-
csony tá ján mirelitzacskóból 
főznék. 

A városi tanács kereske-
delmi osztályának a nyár kö-
zépső hónapját, júliust ösz-
szegező jelentése szerint a 
szabad piacon 10—11 száza-
lékkal kevesebb árut adtak 
el egy hónap alatt, mint ta-
valy júliusban, és az árszín-
vonal 2 százalékkal megha-
ladta az előző évit. A két 
százalék nem sok, mondhat-
nánk, de tegyük hozzá, hogy 
a tavalyi árak már maguk-
ban is nagyon magasak vol-
tak. És egy aszályos eszten-
dő árait túllicitálni ideálisan 
csapadékos évben — feltét-
lenül elgondolkodtató. Hát 
ha még azt is leírjuk, hogy 
a gyümölcsök körében 9,5 
százalékos emelkedést mutat-
nak a napi árakból átlagot 
számító följegyzések! 

A lecsóra könnyű választ 

adni: sok volt a hűvös idő is, 
nem fejlődött a . paprika úgy, 
ahogy a kalendárium szerint 
fejlődnie kellett volna. Ké-
sett a többi zöldség is, gyü-
mölcs is, néha egy-két hetet 
is. Van azonban más gond is: 
a paprika faj taproblémája, 
vetőmaggondjai például va-
lósággal gúzsba kötik a ter-
melést. Amíg itt előrelépés 
nincs, nem is várható javu-
lás. 

Bodola Miklós és Mózes 
János — a kereskedelmi osz-
tá ly , vezetője és munkatársa 
— szerint a szegedi piac leg-
nagyobb baja azonban, hogy 
a nagyüzemek — ki tudja, 
miért? — nem tudnak bele-
szólni az árak változásaiba. 
Kimutatásaik szerint július-
ban fele annyi áru szárma-
zott termelőszövetkezetekből, 
mint tavaly júliusban. 

Csapadékos idő ide, kiadós 
esők oda, a szegedi piac ta-
núsága szerint továbbra is 
megvannak tehát a zöldség-
termesztés gondjai hazánk 
egyik legjobb zöldségtermő, 
gyümölcsérlelő vidékén. 
A kormány erőfeszítései na-
gyok, a termelői akarat a 
számok bizonysága szerint 
mégis csökken. Ha leghétköz-
napibb nyári eledelünkhöz, a 
lecsóhoz Szegeden is luxus-
áron juthatunk hozzá, nem 
elég az időjárás változásaira 
hivatkoznunk. 

H. D. 

Földgázkitörés 
Pozsony 

közelében 
Pozsony közelében, az egyik földgáz-

lelőhelyen, a fúrótoronytól 40 méter tá-
volságban gázkitörés történt szomba-
ton. Egyelőre nem ismeretes a gázki-
törés oka. A kitörés következtében a 
gáz lángralobbant, és a fúróberendezés 
elpusztult. A 150 méter magas tűzoszlop 
felszámolásán tűzoltóegységek és men-
tőosztagok dolgoznak. A gázkitörésnél 
emberéletben nem esett kár, és sebe-
sülés sem történt. 

Megszűnik 
a krónikus 

eternithiány 
Tegnap óta három műszakban készí-

tenek eternjtlapokat két ú j gépsoron, a 
bővülő nyergesújfalui eternitgyárban. A 
háromhajós, szovjet, dán és csehszlo-
vák gépekkel, automatikákkal felszerelt 
ú j gyárban összesen 6 palagyártó gép-
sort állítanak munkába. A harmadikon 
októberben kezdik meg a próbagyár-
tást, s a vállalások szerint a jövő év 
január jában termel már mind a hat 
gépóriás. A 850 millió forintos költ-
séggel készülő nyergesújfalui ú j lemez-

.gyár felépítése után megszűnik a kró-
nikus eternithiány. 

Szélesítik 
a 47-es 

főútvonalat 
A Debrecen—Szeged közötti 47-es 

útnak Békéscsaba és Békés közötti 12 
kilométeres szakaszán 14 veszélyes ka-
nyar nehezíti a közúti közlekedést. A 
KPM Békés megyei igazgatóságának 
dolgozói hozzáfogtak az útszakasz kor-
szerűsítéséhez. A jelenleg 6 méter szé-
les utat egy méterrel szélesítik. A mun-
kát várhatóan november közepére feje-
aifc.be.. A .' , 

Kezdődik 
a paradicsom-

szezon 
A Szegedi Konzervgyárba a múlt na-

pokban már napi tizenöt vagon para-
dicsom érkezett. A gyár teljes kapaci-
tással — három műszakban — várha-
tóan augusztus 15-től kezdi meg a pa-
radicsom feldolgozását. A tervezett 2700 
vagon paradicsomból 2300 vagonnyit 
sűrítménynek főznek ki, a többiből da-
rabos, illetve hámozatlan paradicsom-
konzerv készül. 
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