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Elektronikus alkoholszondák 
Az elektronikus alkohol-

szondák egyetlen gyártója 
Magyarországon a Prügyi 
Tisza Mente Tsz elektronikai 
ágazata. Az alkoholizmus 
ellenj küzdelem 'megélénkü-
lésével egyre több üzemben 
es intézménynél alkalmaz-
zák az ügyes készüléket. A 
kis Borsod megyei község 
téeszüZeme az idén már 1300 
elektronikus szondára ka-
pott megrendelést a hazai 
felhasználóktól és a több 
országban tartot t bemuta-
tók a lapján külföldi érdek-
lődésre is számítanak. A 

prügyiek gyártmánya ugyan-
is jóval kisebb és olcsóbb a 
külföldön gyártott hasonló 
berendezéseknél, s adapter-
rel vagy az elemeg cserejé-
vel gyakorlatilag korlátlan 
ideig használható. A készü-
lék dobozához egy mikrofon 
csatlakozik, a megszondá-
zandónak ebbe kell belebe-
szélnie. Ha az illető alko-
holt fogyasztott, a műszer 
éles, csipogó hangot hallat, 
s világító diódasor jelzi, 
hogy milyen mértékű volt a 
szeszfogyasztás. (MTI) 

Lízing-

Automata és félautomata 
famegmunkáló gépek be-
szerzésére kötött lízing-
szerződést olasz cégekkel a 
debreceni Asztalosipari 
Kisszövetkezet. A berende-
zéseket még az első félév-
ben üzembe helyezik, ami 
lehetővé teszi, hogy a kis-
szövetkezet megtartsa. sőt 
bővítse külföldi vevőkörét. 
A Dakisz évek óta szállít 
rusztikus kisbútorokat az. 
NSZK-ba. Sikeresen szere-
peltek az idei kölni vásáron 

Meztelen igazság Sziki kemping 

Azt hiszem, hogy a strand 
és a kemping „védőszentje" 
a jó idő. Hát ez szombaton 
nem fogadta kegyeibe sem a 
fürdözöket, sem a sátrazó-
kat : a reggelig zuhogó eső 
még a legelszántabbakat is 
o t thon tartotta. Előbb nem 
hittem a szememnek Szik-
sóstón, amikor a szemerkélő 
esőben megláttam azt a ren-
geteg személykocsit, ame-
lyek a fürdő kórnyékét szí-
nesítették; gondoltam, aki 
ilyen időben strandol vagy 
kempingezik, annak inkább 
az ideggyógyásznál a helye. 
Bent aztán „kitisztult a 
kép" a vízművek és fürdők 
horgászversenyt rendezett, 
ezért a sok autó Csupán egy 
lengyel társaság töltötte DJ-
rözsmán az éjszakát, de ők 
ís kényszerből. Piacolni jöt-
tek. aludni pedig kell vala-
hol . . . 

Hogy miért jár tam ott? 
Mert az ügyeletes szerkesz-
tőm színes riportot kért a 
kempingezőkről. Ehhez jó 
apropónak kínálkozott, hogy 
szombaton nyitotta hivata-
losan kapuit a sátor-faház-
lakókocsi tábor. A főpróba 
ugyan nem sikerült, am 
a h o g y , , I f t f l S J u . s ^ X o J t t , , „ f&O, j p , 
lesz. jjz elöadjig", a szezon. 

Ha Jő az idő, a vehaéíJeR* 
négy faház 12 ágya közül 
válogathatnak; Kinek sát >r 
kell, talál, húsz fémvázasat. 
Ezekben nyolcvanan férnek 
el, s akik pénzüket nem sa j -
nálják, napi háromszázért 
lakókocsiban tölthetik az é j -
szakát. Ez utóbbiból öt vár-
ja, hogy béreljék. 

Megkockáztatom a kije-
lentés t ; Sziksós strandváros. 
Akik majd lát ják, igazolják 
ezt. A ,3 csillagos kemping-
ben egyszerre háromezren 
férnek el. Az ellátást szom-
baton és vasárnap is nyitva 
tar tó ABC jól szolgálja. Ez 
úgy is, hogy a közeli kis-
kertek művelői kívülről, 
fürdöbelépö nélkül vásárol-
hatnak. A bolt a vízműve-
ké. Készül egy paj ta , ahol 
pénteken és szombaton disz-
kó lesz, de rendezhetnek 
abban akár lakodalmat is. 
A hét utolsó két napján, 

délben, magyar gatyás sza-
kácsok gulyást főznek eb-
ben, a lkalmanként pedig 
kacagó estéket tar tanak ne-
ves humoristák fellépésével 

Hogyan lehet megközelí-
teni? Busszal, a nosztalgiá-
zó omnibusszal (jól olvas-
ták: omnibusz is já r majd a 
nyáron), a készülő kerékpár-
úton biztonságosan bicikli-
vel és persze gyalog vagy 
autóval. 

Láttam a horgászversenyt. 
Ha nem azt rendeznek, le-
het vízibiciklizni, s az idén-
től szörfözni is. Aki nem 
lud, megtanít ják A tóból 
egv jókora darabot homok-
töltéssel zártak el a kíván-
csiskodóktól. ez a rész a na-
turistáké, ha úgy tetszik a 
nudistáké Ültettek már ide 
élő sövényt kerítésnek, de a 
picike bokorcsemeték csak 
évek múltán töltik be funk-
ciójukat Addig kukorica 
zár ja le a szépen füvesített 
területet Mondhat juk ezzel 
a kapásnovénnyel kapásból 
társ í t ják a hasznosat a sze-
rény haszonnal. A termést 
megfőzve á ru l ják majd a 
vállalat Sziki-büféjében. A 
meztelen napfürdőzök terü-
letén kívül, az egész s t ran-
don szabad félmeztelenked-
ni. Persze, a hölgyeknek is. 

Megtudtam, hogy felúj í t -
ják a méltatlanul elfelejtett 

'»A horgászversenyt a rossz idő sem zavarta. 

tu'rulözast. A mai gyerekek 
talán azt sem tudják, mi 
fán terem ez az izgalmas 
játék. Sebaj, szüleik még 
emiékéznek rá. Ha már gye-
rekekről szóltam, sietek tá-
jékoztatni: a nyári tanítási 
szünetben hétfőtől péntekig 
napközis tábort szerveznek. 
Az első június 15-töl kezdő-
dik. Lesz itt focisuli is. 

Az „öreg" sziksósiak el-
mondták hogy 16 hektár víz-
felületet használhatnak a 

pihenni, kikapcsolódni vá-
gyók. Hányan férnek el ké-
nyelmesen. Rengetegen. 
Csak érzékeltetésül: ha 15 
ezren vannak a gyógviszapos 
strandon, meg sem látszik. 

Ezeket tudtam meg szom-
baton Dorozsmán, és nem 
azt, hogyan érzik magukat a 
kempingezők, mer t a „ S Í Í -
nes" riportot nem segítette 
megszületni a „védőszent", a 
jó idő. 

Acs S. Sándor 

Szegedi Konzervgyár 

Előnyös kapcsolatok 
Kentskedök egybehangzó 

véleménye szerint: az ide-
haza gyártott élelmiszeripari 
gépek jobb külpiaci érdek-
lődésre -számíthatnának, ha 
a jelentkező vásárlók — 
határainkon belül — üzemi 
technológiába beé-pítve ta-
nulmányozhatnák őket. A 
Kőbányai Vas- és Acélmű-
vek (Kövac) sa já t fejleszté-
sű, aszeptikus technológiájú 
gyümölcslégyártó berende-
zése kipróbálására együtt-
működési szerződést kötött a 
Szegedi Konzervgyárral. Így 
került sor a 25 millió forin-
tot érő, régóta hiányzó gép-
sor Szegedre szállítására és 
felszerelésére. 

— Mikur indul a próba-
gyártás? — kérdeztem Rósa 
László igazgatót. 

— Heteken belül. 
— A fagy megtizedelte a 

gyümölcsösök termését. 
— Sajnos, ez így van. De 

azért talán lesz rá móri, 
hogy elindítsuk a berende-
zést. Először néhány vagon 
földieper. ' feldolgozására 
gondolunk. Később talán si-
kerül meggyből, körléből, 
sárgabarackból és egy ke-
vés szőlőből is gyümölcslét 
gyártanunk. 

Az úgy gyártósor után é r -
deklődnek a vevők. A hírek 
szerint a Kövacnak a közel 
múltban sikerült vele lökés 
tendert is elnyernie. S ha 
lesz Szegeden jó minőségű, 
korszerű technológiával ké-
szülő gyümölcslé — ügy tű-
nik — ennek csomagolása 
sem jelent gondot. A gyár 
előnyös a jánla to t kapott 
töltősor szállí tására Angliá-
ból. 

Az utóbbi hónapkban 
magam is többször voltam 
tanúja, hogy különböző 
rangú minisztériumi tisztség-
viselők különböző fórumo-
kon biztatták a vállalatok 
képviselőit, hogy alaposab-
ban nézzenek szét a szo-
cialista országokban. A je-
lenleg ímeglevöknél lénye-
gesen több előnyös együtt-
működésre lenne lehetőség 
alaposabb ismeretek birto-
kában. 

A konzervgyáriak most a 
szovjetunióbeli Izmail váro-
sában dolgozó partnereiknek 
a ján lanak termelési és ér té-
kesítési együttműködést, 
elképzelhető Jen ne nyers-

anyagok cseréje. Izmailból 
például érkezhetne hozzánk 

Nehezen mozduló 
gazdaságunk nagy 
gondjaira az egyetlen 
előrevivő, biztos meg-
oldást hiába keresnénk. 
Sajtóban és különböző 
fórumokon jó néhány 
jobbító javaslat évek 
óta elő-előbukkan. 
Melléjük azonban konk-
rét megvalósulásukról 
tudósító hír túlságosan 
ritkán kerül. A Szegedi 
Konzervgyárból most 
három érdekes és talán 
értékes fejlesztésről, 
partnerkeresési próbál-
kozásról is tudósítha-
tunk. 

mandarin, amely a gyü-
mölcskoktél egyik eleme le-
hetne. Cserébe itt ősziba-
rackot pakolnának vago-
nokba. Szerencsére olyan 
fa j t ák vannak, .amelyek két 
hétig u taznának normál 
vagonban, akkor sem pu-
hulnak meg túlságosan, AZ 
együttes értékesítési fellépés 
sikert hozhat. Még közös 

boltok nyitása is felmerül 
Szovjetunió kisebb városai-
ban. 

Gazdaságunk gondja a rö-
vidtávú szemlélet is. A lás-
sál csordogáló jövedelmek 
— fogyasztási célú — gvors 
felhasználása ma tipikus 
jelenség. Erre is akad egy 
ellenpelda a konzervgyár 
házatáján. Két évvel eze-
lőtt hűtőház építésére tíz 
termelőszövetkezettel közö-
sen gazdasági társulást hoz-
tak létre. 

Alig egy éve dolgozik a 
létesítmény. A társulás 
résztvevői beadott tőkéjük-
nek több mint a 10 száza-
lékát már érdekeltségi a lap-
ként visszakaphatták volna. 
De együttes döntést hoztak 
és ebből az összegből, vala-
mint az idei nyereség meg-
előlegezésével, 56 milliós 
kétséggel egy válogatót épí-
tenek. Az idei zöldség és 
gyümölcs főszezonban m á r 
itt végezhetik az ömlesztve 
beérkező nyersanyag minőség 
szerinti szortírozását 

B . I . 

Dalolonap Szegeden 

Csongrád megye több kó-
rusának részvételével szom-
baton negyedik ízben ren-
dezték meg a szegedi daloló-
napot. A József Attila Tu-
dományegyelem Dugonics 
téri au lá jaban 11 általános 
és középiskolai énekkar 
vett részt az Éneklő i f júság 
mozgalom díszhangverse-

Domus kontra Csomiép 
Hát én immár kit válasszak? 

A majdnem teljesen üres 
csarnok a j t a j a nagyot dör-
ren mögöttünk, ahogy Szé-
kely Aladár raktárvezető-
vel becsukjuk. Hónapok 
óta ál lnak a könnyűszerke-
zetes falak itt a szegedi 
Fonógyári úton a majdani 
bútorraktár-áruház beton-
padlója mellett. Alinak a 
falak és tarkóinak Van te-
tő is, ami egyszer beázott, 
de ezt a hibát azóta talán 
sikerült kijavítani. Ot t já r -
tamkor az építkezésen a 
kivitelező, a Csomiép négy 
dolgozója tartózkodott. 
Hárman az egyik sarokban 
ültek és múlat ták az időt. 
(Délelőtt tíz körül.) Egy 
valaki pedig a munka nél-
kül ácsorgó ú j bolgár tar-
goncát tanulmányozta ér in-
tésközelből. Kalauzomtól és 
a Domus szegedi igazgató-
jától hallottam az is elő-
fordult, hogv a csarnok 
kispályás focimeccs színhe-
lye volt. Persze mezek he-
lyett megtette a munkaru-
ha is. 

Székely Aladárral körül-
nézünk a majdani akku-
mulátortöltő helyiségben 
Hatalmas rendről és tiszta-
ságról nem lehet beszélni a 
még mészszagú kis épület-
tel kapcsolatosan. Az ab-
lakok szintjéig érnek kint 
a törmelékhalmok. A régi 
raktáráruházban a Csomiép 
villanyszerelői ténykedtek. 

Az ú j kapcsolószekrény 
még nem tud ja produkálni 
azt, hogy csak az éjjeliőr 
szobájának adjon áramot. 
De a legfurcsább állapot-
ban a régi helyi áramelosz-
tó hely van. Drótjai elké-
pesztő összevisszaságban 
lógnak az egyik a j tó felett. 
Székely Aladár ál l í t ja, még 
á ram is van. bennük. Erről 
közelebbi bizonyítékot 
most meg sem próbálunk 
szerezni 

Még egy meglepetés ér a 
Domus Fonógyári úti tele-
pén. Bevallom, a régi r ak-
tár nagy-nagy zsúfoltságá-
ra, az udvaron fóliával le-
terített szekrényekre szá-
mítottam. A formális logi-
ka szabályai szerint, ha 
egy áruházat öt hónappal 
ezelőtt meg akar lak nyitni, 
akkor ahhoz a készletnek 
is m á r rég meg kellett é r -
kezni. Elképzeléseimmel 
el len létben a régi épület is 
éppen félig van bútorral. 
Az ú j csarnok hiányát 
olyan nagyon-nagyon most 
nem érzi a Domus legalább-
is a terepszemléből e r re 
lehetne következtetni. De a 
visszamondott, máshová 
irányitott szállítmányok 
most itt nem látszanak 

A beszélgetés a szegedi 
Domus központjában, Pan-
ka Márton igazgató irodá-
jában folytatódik. 

— Miért a Csomiépet 
bízta megr a bútorkereske-
delmi vállalat a raktáráru-
ház felépítésével? 

— A hozzánk befutott 
a jánla tok közül az ő áraik 
voltak a legkedvezőbbek. 
Az általuk a jánlo t t köny-
nyüszerkezetes építési mód 
az épület előnyösebb meg-
jelenését garantál ja , mint -
ha mondjuk vasbetonból 
szereltettük volna össze a 
létesítményt S igencsak 
kedvezőnek tünt a Csomiép 
által ígért határidő. 

— Az elmúlt év végén 
szerettünk volna beköltöz-
ni. Azóta halasztódik az 
ügy. A legutóbbi átadási 
kísérletkor még az illetékes 
hatóságokat sem hívták 
meg. 

Vásárhelyen, a Csomiép 
központi i rodájában Csalá-
nosi István termelési fő-
mérnöktől a furcsa á tadás 
körülményeiről érdeklődöm 
először. 

— Nem tudok mást 
mondani : adminisztrációs 
hiba történt nálunk. 

— Mi az oka, hogy im-
már az eredetileg a Csomi-
ép áhal vállalt határidőnél 
az áiadás csúszása is na-
gyobb? 

— A falak az ígért idő-
ben álltak. Alapvető gond 
az akkumulátortöltő elké-
szültével volt. Az eredeti 

megállapodásban annak a 
gyors befejezéséről nem 
volt szó. Ehhez a kapacitá-
sunk hiányzott. 

Az első pillanattól lát-
szik, társam számára kí-
nos a beszélgetés. Társal-
gásunk rövid kérdésekből, 
s talán még rövidebb vála-
szokból áll. Még két téma, 
amiről szó esett Vásárhe-
lyen : 

— ön szerint elfogadha-
tó-e a horganyzott lemez 
tarkulása? 

— A gyártó dunaújváro-
si vállalat jegyzőkönyvben 
rögzített á l láspontja szerint 
ez az elváltozás még bele-
fér a szabványba. Kétség-
telen, a látványa most nem 
túl bizalomgerjesztő. Ezt a 
lemezt eddig másut t a 
Csomiép oldalfalként nem 
szerelte. 

— Mi a raktáráruház-
ügy tanulsága .az építövál-
lalat számára? 

— Most m á r végképp 
nem látunk az üzemelést 
gátló hiányt. A továbbiak-
ban az írásos szerződéses 
fegyelmet szigorítanunk 
kell. Azokkal a par tnerek-
kel, akikkel először kerül-
tünk kapcsolatba, minden 
szót rögzíteni kell a jövő-
ben. A viták elkerüléséhez 
ez elengedhetetlen. 

S még a jól felmért bel-
ső kapacitás még a legki-
sebb épi tménvekre vonat-
kozóan is. Ezt az utolsó 
mondatot csak az újságíró 
teszi hozzá. A raktáráru-
ház átadását holnap, ked-
den megint megkísérlik. 

Böle István 

nyén. Szerepelt a műsorban 
népdalcsokor, Kodály, Bárdos 
és Steiner Béla szerzeménye 
valamint Debussy és J. S. 
Bach egy-egy müve. Mint 
oly sokszor Szegeden, ezt 
a találkozót is Kodály Zol-
tán csodálatos kórusműve, 
Berzsenyi A magyarodhoz 
című versének kánon ja 
zárta. 

Az ünnepi hangverseny 
keretében elismerések á t -
adására is sor került . 
Vaszy Viktor-emlékplakett 
kitüntetésben részesült Papp 
Györgyné, a Szeged Városi 
Tanács főelőadója, Szeberé-
nyi Jenöné, a Kisteleki II. Rá-
kóczi Ferenc Altalános és 
Zeneiskola igazgatója, Ke-
lecsényi Gézáné, a Hódme-
zővásárhelyi József Attila 
Altalános Iskola kórusának 
karvezetője, Juray Miklós, 
a Szegedi Zenebarátok kó-
rusának és a Bartók kórus-
nak a tagja, valamint Gi-
mesi István, a Szegedi Ze-
nebarátok kórusának és a 
MAV Hazánk Munkáskórus 
tagja. Éneklő Ifjúság Ván-
dorserleget idén két sze-
gedi általános iskola kórusa 
kapta : a rókusi I. számú 
és a Béke utcai. Az Ev 
kórusa kitüntetésben része-
sült: a szegedi Béke utcai, 
a hódmezővásárhelyi ker t -
városi, a Szegedi Petőfi 
Sándor Altalános Iskola, a 
Szeged Rókusi I. számú Ál-
talános Iskola kicsinyek és 
Kodály kórusa, valamint a 
Kisteleki II. Rákóczi Fer?nc 
Általános és Zeneiskola. 

Dicsérő oklevelet kapott 
16 intézmény kórusa, a rany 
minősítést szerzett 14, ezüst 
minősítést 22. bronz minő-
sítést 6 kórus. 

Szintén szombaton, a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban rendezték a hagyo-
mányos Vándor Sándor 
munkásénekkari szemlét. A 
találkozón fellépett a vá-
sárhelyi városi vegyes kar , a 
Démász munkáskórusa, a 
szentesi Afész kórusa és a 
MÁV Hazánk Munkáskó-
rusa. 

(Képünk a JATE aulá já -
ban készült.) 


