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Legyen a neve 
Gyevi kapu 

Talán még nem késő szerény javaslattal előállni 
az ú j utcakeresztelésekkel kapcsolatban. Arról van szó, 
hogy a tarjáni 101-es épület előtti tér — melyen majd 
a lakótelep legnagyobb, legszebb üzletháza is lesz — 
első nekirugaszkodásra név nélkül maradt, mivel nem 
sikerült számára találó nevet keríteni. A 101-es épület 
Tarján kapuja Algyő felé. 

Azt, hogy kapu, már többször is elmondtuk, leír-
tuk róla. Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy az új el-
nevezések egyik alapelveként fogadták el, hogy ahol 
mód van rá, régi és népi, feledésbe. ment elnevezése-
ket kell feltámasztani (például Sóhordó utca, Tápai 
sor, de van még olyan meglevő utcanevünk is, mint 
Tompái kapu út), máris adott a mostani javaslat: le-
gyen a 101-es terének Gyevi kapu a neve. 

F. K. 

Bővítik 
az ajkai 
öntödét 

A rohamosan növekvő ha-
zai és külföldi igényekhez 
alkalmazkodva bővíti forma-
öntödéjét az Ajkai Timföld-
gyár és Alumíniumkohó. Az 
évi 500 tonna kapacitású 
üzem mellé mintegy 60 mil-
lió forintos költséggel ú j 
raktárhelyiséget és csarno-
kot építenek, és négy ma-
gasnyomású öntőgépet vásá-
rolnák. A bővítés során ezer 
tonnával növelik a formaön-
töde évi kapacitásét. 

Gazda már akadt 
A Kiss Ernő utca 3. szám gálta a vezetékeket, s meg-

alól korábban már kaptunk állapította, a hiba a falon 
levelet a lakóktól. Csőrepe. ^ ^ t T S Í t 
dés miatt panaszkodtak, a z ingatlankezelő feladata, 
amely immár hónapok óta Reméljük, hogy miután 
bosszantja a ház lakóit. Ak- alig néhány hónap alatt sí-
kor türelemre kértük őket került eldönteni, ki is a gazdá-
azzal, hogy várják meg, ho- ja a hibának, a javításra 
gyan intézkedik az IKV- Idő- most már hamarosan sor ke-
közben a vízművek megvizs- rüL 

Adásvétel — gondokkal 
Meglehetősen hosszú levelet kásától látótávolságra van, 

kaptunk Mader Béla (Bécsi semmi nem takarja, s még-
körút 37—39.) olvasónktól, sem jó a kép. Egyszer, hogy 
amellyel lapunk közelmúlt- nyomára bukkanjon, mi za-
ban megjelent írásához kap- varja az adást, megvárta, míg 
csolódik. A rádió- és tévévé- a szegedi adó befejezi prog-
tel gondjairól ír. Mivel leve- ramját. Ekkor halványan, de 
le közérdekű, a legfontosab- teljesen kivehetően ugyan-
bakat megkíséreljük idézni azon a csatornán megjelent a 
belőle. zágrábi televízió műsora, föl-

Szeged, az ország egyik tehetően az ugyancsak 8-as 
legnagyobb városa — írjaol- csatornán sugárzó eszéki 

ha már sokadszor kell visz- vasónk —, a hírközlés szem- adóról. Másokkal is beszélt, 
szatérni egy régi-régi kéré- pontjából sokkal inkább te- akik arról panaszkodnak, 
sünkre,' akkor kételkedni kinthető „jugoszláv város- hogy a 0-es csatornán sugár-
kezdünk a közmondás igazá- nak", mint magyarnak. A zó romániai adó zavarja a 
ban. Hogy miről van szó? A belgrádi, zágrábi, újvidéki és vételt. Valamikor arról volt 
névtelen levelekről. Hiába szabadkai rádiók magyar szó, hogy a szegedi relé az 
mondtuk el számtalanszor, nyelvű adásai, mindkét, sőt 50. vagy az 55. csatornán fog 
hogy csak azokkal a leve- némelyiknél három URH-íar-
lekkel tudunk foglalkozni, tományban sugárzott adása 
amelyek alatt teljes név és Szegeden kiválóan vehető, 
pontos cím található, mégis nem is keli hozzá nagy telje-
újra és újra érkeznek szer- sítményű készülék. Ugyan-
kesztőségünkbe csak mo- c s a k zavarmentesen, kiváló 
nogrammal ellátott, vagy cím képminőséggel vehető a jugo- vannak a szegedi relé telje-
nélküli levelek. Legutóbb szláv tévé első programja, sőt sítményévei is, hiszen furcsa, 
például Kovács Béláné, Tar- második műsora is jól fog- hogy egy két kilométer tá-
jánból (címéül csak ennyit ható a város legnagyobb ré- volságban levő adó ne tudja 
adott meg) a fürdő kabinbér- s z é n - Ezzel szemben a Kos- elnyomni egy 100 kilométerre 
letek ügyében írt levelet hoz- suth rádió néha csak alig, a i e vő, s ráadásul még nem is 
zánk. Segítséget kérne, de Petőfi pedig szinte egyálta-

lán nem hallható sokszor, ha 
igen, csak zavarokkal. A har-
madik rádióprogram Pécsről 
csak igen gyengén és csak a 

levő 
Az 

DM 
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Levelek — 
névtelenül 
Ügy tartja a közmondás, 

hogy az ismétlés a tudás 
anyja. Rendben is volna, ha 
csak kétszer-háromszor kel-
lene elmondani ugyanazt.de 

sugározni. Ez lett volna az 
egyetlen megoldás, mert az 
1—12 csatornákon már nem 
lehet olyat találni, ahol ne 
zavarna be egy környékbeli 
adó. S alighanem gondok 

hát hogyan segítsünk, ha a 
címét se ismerjük? S ugyan-
ez vonatkozik K. Jánosnéra, 
aki ugyan megírta pontos cí-
mét, de nevét elhallgatta. 

Ismét arra kérjük olvasó-
inkat, hogy ne feledkezzenek 
el nevükről és címükről, 
mert akkor kár megírniuk 
levelüket. Ha valaki nem 
szeretné, hogy neve szerepel-

magasan 
hallgatható 
adóval és a harmadik műsor 
szentesi relézésével ezek a 
rádiógondok megoldódnak 

jen a lapban, vagy pontos cí- majd, annál kevésbé a tele-
me, ezt csak kérnie kell. Az vízióprobléma, 
ilyen kéréseket mindig is A szegedi tévérelé, amely 
tiszteletben tartottuk. de a 8-as csatornán működik, 
csak akkor, ha tudtuk, hogy sajnos nem ad jó képet. Az 
kié a kérés és a levél. adó antennája olvasónk la-

Tanácsadás 
zarándoklattal 

az antenna irányában fekvő 
adó zavarását. 

A Híradástechnika című fo-
lyóiratban megjelent tanul-
mány a leendő szentesi, a 

lakásokban második programot sugárzó 
új Kossuth acjó csatornaszámául a 23-

aet adja meg. Félő, hogy ha-
sonló lesz a helyzet, mint az 
első műsornál. Ugyanis a ju-
goszláv második műsor Sze-
geden a 24-es csatornán ve-
hető kiválóan, s ez feltehe-
tően zavarni fogja a szentesi 
adást. 

Levélírónk végül azt kéri, 
hogy adjuk közre ezeket a 
gondokat, hogy a szakembe-
rek. megnyugtató megoldást 
találjanak rájuk. Kérésének 
eleget tettünk. 

Szakszervezeti 
munkavédelmi ellenőrzés 
Az élelmiszeripari üze- okoz balesetet, ezért az Epü-

mekben — amint az ÉDOSZ letkerámiai és Burkoló-
felmérése megállapította 
az elmúlt években fokozato-
san csökkent a balesetek 
száma; ennek ellenére még 
mindig eléggé gyakran meg-
szegik a munkavédelmi in-
tézkedéseket. Ezért idén szá-
mos üzemben szigorú ellen-
őrzéseket tartottak a munka-
védelmi felügyelők és a tár-
sadalmi aktivisták. Több 
mint nyolcvan esetben ke-
rült sor az üzemekben rész-
letes felmérésre, és a mun-
kavédelmi hiányosságok fel-
tárására. 

A munkavédelmi felügye-
lők 28 esetben vettek részt 
új gépek, technológiák, üze-
mek beindításával kapcsola-
tos vizsgálatokon. Az ellen-
őrök 16 esetben kötelezték a 
vállalatokat az észlelt hiá-
nyosságok megszüntetésére. 
A korábbinál kisebb számú 
baleseti veszélyforrást talál-
tak, de még mindig öt eset-
ben kellett gépet, berende-
zést és munkafolyamatot le-
állítaniok azért, mert a tech-
nológia nem felelt meg az 
előírásoknak. Három válla-
latnál került sor átfogó 
munkavédelmi felmérésre, 
ennek „eredménye"; 10 fe-
gyelmi eljárást indítottak a 
szabályokat megsértő veze-
tők ellen. 

A munkavédelmi ellenőr-
zések nyomán szakszervezeti 
intézkedésekre került sor. 
Miután megállapították, hogy 
a balesetek többségét a ké-
ziszerszámok okozták, ezért 
a SZOT Munkavédelmi Tu-
dományos Kutató Intézeté-
nek bevonásával kidolgozták 
a munkavédelmi lánckesztyű 
prototípusát, s a gyártásra új 
szövőgépet készítettek, ame-
lyet jövőre munkába állíta-
nak. Gyakran a síkos padló 

anyagipari Vállalatnál — az 
üzemi rekonstrukció befe-
jezése után — nagy tételek-
ben gyártják majd az úgy-
nevezett csúszásgátló pado-
zatokat. 

Az ellenőrök felfigyeltek 
arra, hogy az üzemi balese-
teket egyre nagyobb szám-
ban a munka egyhangúsá-
ga okozza. A gépesítés és 

a zárt rendszerű technoló-
giák ugyan megkönnyítették 
a fizikai munkát, az új be-
rendezéseken dolgozók fi-
gyelme azonban az egyhan-
gúság miatt olyan mérték-
ben csökkent, hogy az már 
baleseti veszélyforrást jelent. 
Ezért számos üzemben in-
tézkedtek a dolgozók idő-
szakos cseréjéről, váltásáról 
és ezzel igyekeznek elejét 
venni a baleseteknek. (MTI) 

Színháziak a ruhagyárban 

H e r n á d i O s z k á r f« lv . 
A konzervgyár után sikeres akciót kezdeményeztek a szín-
háziak hétfőn délután a ruhagyárban is. Huszonhárom szo-
cialista brigáddal kötöttek szerződést, fgy a tavalyi 30 bér-
lettel szemben már 160-at vásároltak meg a ruhagyáriak, 
ahol a brigádtagok közül többen is elhatározták, bérleten 
kívül is több előadást megnéznek a színházban. Nagy sikert 
aratott a ruhagyár ebédlőjében bemutatott műsor. A szín-
háziak hasonló szerződéseket terveznek a textilművek, a 
Patyolat Vállalat és a szalámigyár szocialista brigádjaival. 
Képünkön: a hangulatos ruhagyári összejövetelen. Mári 
Sándorné, a vállalati szakszervezeti tanács titkára beszél. 

Új sorozatok, 
Választékos, gazdag prog-

ramot ígér a televízió ne-
gyedik negyedévi műsorter-
ve. Az aktuális politikai és 
ismeretterjesztő műsorok kö-
zül a Csepel háromrészes, 
színes filmen számol be a 

távvezeték feltöltése meg-
kezdődik. Nyolcrészes soro-
zat Az emberi öröklődés tör-
vényei, a kromoszómákkal és 
génekkel foglalkozik, fontos 
tanácsokat ad a fejlődési 
rendellenességek megelőzésé-

magyar munkásosztályt és nek lehetőségeiről. A Magyar 
ipart reprezentáló gyáróriás tudósok sorozatban Babits 
múltjáról, jelenéről, jövőjé- Antal akadémikus mellett 
ről. Megszólalnak munkások, bemutatják Straub F. Brúnó 
vezetők, képet kapunk örö- akadémikust, a Szegedi Bio-
meikről, gondjaikról. Az lógiai Központ főigazgatóját 
élelmiszer-gazdaság eredmé- is. Szociográfiai dokumen-
nyeiről tudósít a Két koná- tum-filmsorozat a Felnöttok-
resszus között, melyben az tatás; a harmincas évek ős-
iparosodó mezőgazdaság köz- tehetségeinek jelentkezéséről, 
gazdasági feltételeiről hall- további sorsáról készült a 

háromrészes Naiv festők. 
Portré mutatja be a szent-

hatunk, a dolgozók életmód-
jára, szemléletére gyakorolt 
hatásáról. A tél előtt címmel 
élő adás ismerteti meg a 
nézőt a zavartalan energia-
ellátáson munkálkodó bá-
nyászok, erőművi dolgozók, 
olajfinomítók tevékenységé- fel. 
vei. Az olefinmű próbaüze- A szórakoztató 

szálláson külön csemegét 
ígér azoknak, akik a gyula' 
Várszínházban látták, és a 
Tiszatájban olvasták é 
nagyszerű halált. Portugál 
királylány címmel Déry Ti-
bornak a háború végnapjait, 
a béke első napjait idézó 
novelláit fűzte összefüggő 
történetté Esztergályos Ká-
roly; Kassák Lajos: Egy em-
ber és a többieké nek mun-
káshőse a harmincas évek 
nyomorából emelkedik ki. 
Suksin két novellájából ké-
szült Az élet szerelmese, 
Storey nagy sikerű angol 
színművének, Az öltözőnek 
televíziós változata egy vi-
déki városka rögbicsapatá-

endrei iskola 80 éves kiváló nak öltözőjében játszódik. 
művészét, Ilosvay Vargha Megelevenedik képernyőn 
Istvánt, a Múzeumi s-ták a taas Antal Ficzek ura, va-
két adasa. az esztergomi ke- i a m i n t Salamon Pál drámá-
reszteny múzeumot keresi ja> a Méz a kés hegyen, me-

lyet évekkel ezelőtt játszott 
és zenei a Szegedi Nemzeti Színház 

Lázár Sándorné, az Agya-
gos utca -0. szám alól az 
egészségügyi tanácsadás 
gondjaival fordult szerkesz-
tőségünkhöz. Levelében arról 
ír, hogy amióta a József At-
tila sugárút 65. szám alatt 
megszűnt a terhestanácsadás, 

hez feladat. A babakocsi sem 
megoldás, hiszen azzal a vil 
lamosra fel- és leszállni nem 
egyszerű dolog. Olvasónk a 
körzetet is túl nagynak ta-
lálja. Zsúfoltak a rendelések, 
s jó néhányszor előfordult, 
hogy két órát is kellett vár-

azóta a környék lakóinak a nia, mire bejutott gyermeké-
Feltámadás utcai rendelőbe vei. Az ősz, a meghűléses be-
kell elmenniük, a kisgyerekes tegségek szaporodása nyilván 
mamáknak pedig a Lenin csak rontani fog a helyzeten, 
körúti rendelőbe. Ez nyilván Olvasónk a környéken lakó 
alaposan megnehezíti a vá- nagyon sok kismama nevé-
ros szélén lakók helyzetét, ben kérdezi: mire számíthat-
hiszen a kisgyermekeket a nak? Remélhetnek-e meg-
10—15 percnyire levő villa- nyugtató megoldást, és mi-
mosmegállóig karon vinni ne- kor? 

Érmes Homoki 
borok 

A Mezőgazdasági és Élei- csoportjában a mórahalmi 
mezésügyi Minisztérium ki-
adta a Balatonfüreden meg-
rendezett XIV. Országos 
Borverseny katalógusát, 
amelyből kitűnik, hogy a 
Szeged környéki borok is 
szép elismerésben részesül-
tek. A forgalmi borok kö-
zött az Ásotthalmon termelt 
olaszrizling aranyérmet ka-
pott, a pusztamérgesi pedig 
ezüstöt. A termelői borok 

me közvetítésben számol be műsorok közül érdekesnek is. Sarkadl novelláiból készí-
Leninvárosból azokról a fe- ígérkezik az Itt járt Mátyás tette Esztergályos. Károly a 
szült percekről, amikor a király című, többrészes szí- Pokolraszállást, a Két szí-
szovjetunióbeli Kaluzzsal n e s tévéfilm, Sándor Pál al- nész — egy szerep Kállai 
összekötő 300 kilométeres kotása, amelynek alapja az Ferenc leningrádi és Kiril 

| ismert Mikszáth -mű, a Sze- Lavrov budapesti vendégjá-
| listyei asszonyok. A Maszk tékát idézi Gogol Revizorá-
| nélkül sorozatban Jevgenyij nak polgármester szerepé-
Nyeszterenko, a Moszkvai ben. Az Üj versek, fiatal 

1 Nagyszínház kiváló basszis- költők sorozat negyedik ada-
tája énekel. Tizenhárom sa Tamási Menyhértet mű-
részből álló szovjet filmtör- tatja be. Gyökeret eresztve 
téneti sorozat mutatja be az címmel a szegedi tanárképző 
egyetemes művészet olyan főiskolán 1968-ban először 
halhatatlan alkotásait, mint kétszakos diplomát szerzett 
Eizenstein Októbere, Rette- fiatalok pályáját eleveníti 
gett Ivánja, Dovzsenko A föl. Az úttörőszövetség idén 
föld című alkotása, Pudov- november 23—28. között 
kin Nahimov tengernagya. Szegeden rendezi meg az V. 
Apák és fiúk címmel Turge- Országos Üttörőparlamentet, 
nyev ismert regényének an- melyet két évvel ezelőtt Szé-
gol tévéfilmváltozatát vetíti kesfehérváron tartottak. A 
a lévé, s csütörtöktől indul Halljuk a véleményeket, srá-
a 12 részes szovjet filmsoro- c o k k é t a d ó s a p a r l a m e n t 
zat. A tavasz 17 pillanata. , . . , . w , 

•Az irodalmi és drámai legérdekesebb, legtartalma-
műsorokból Száraz György sabb hozzászólásait örökíti 
darabja, a Vacsora a hadi- meg. 

velteléni eszüstérmet, a kis-
teleki velteiéni pedig arany-
érmet nyert, a pusztamérge-
si olaszrizling ugyancsak 
ezüstérmet kapott. A Sze-
gedi Állami Gazdaság ásott-
halmi veltelénije ezüstérem-
ben részesült. A kísérleti 
jelölésű borok között az ül-
lési veltelénit és az ásott-
halmi hárslevelűt jutalmaz-
ták ezüstéremmel. 


