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Uj idő- és munkabeosztás az SzTK fogászatán 
Évek óta panaszkodtak az embe-

rek, hogy nagyon sokat kell vára-
kozni az SZTK-ban, különösen a 
fogászaton. Kél-három órát ls eltöl-
töttek a betegek várakozással. Segí-
teni kellene ezen mondogatták a 
betegek az asszisztenseknek, az or-
vosoknak. 

Ma már nem kell óraszám vá-
rakozni a fogászaton. 

Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? 

A rendelőintézet pártszervezeté-
nek kezdeményezésére ú j rendelési 
módszert vezettek be a fogászaton, 
hogy a betegeknek ne kelljen olyan 
sokat várakozniok és ugyanakkor a 
szakorvosok ls nyugodtabb körül-
mények között kezelhessenek. Tu-
lajdonképpen nem ú j dolog volt ez, 
a budapesti és a szegedi fogászati 
klinikán már bevezették: 

minden betegnek pontos Idő-
pontot határoznak meg, hogy 
mikor jöj jön a legközelebbi ke-

zelésre. 
Az ú j betegfelvételt külön egy fog-
szakorvos végzi. 

Hogyan vélt be az ú j idő- és 
munkabeosztás a gyakorlatban? 

Zöldi Pál beteg jön éppen a vá-
róteremből. Leül az egyik székbe, s 
a következőket mondja: 

— Na, ez igazán nagyon jó. Most 
jöttem és már sorra kerülök. 

— Mennyit várakozott? 

— Tíz órára voltam ide rendelve, 
Itt is voltam. Most mindjárt ne-
gyedtizenegy, s már benn ülök a 
székben. 

Kérdezzünk egy másik beteget: 
Szedlacsek Györgynél 

— ö t perccel ezelőtt jöttem, — 
feleli — s már sorra is kerülök. Ez 
szinte elképzelhetetlen volt még pár 
hónappal ezelőtt. Akkor is jár-
tam fogászatra, és bizony másfél, 
két órát is várakoztam nagyon sok-
szor. 

Mit mondanak az orvosok? Dr, 
Gábor Artúrt kérdezzük meg: 

— Már ia látható az eredmény, 
pedig csak február elseje óta vezet-
tük be az ú j rendszert — mondja. 

A kezelésre járó betegeknek 
sokszor jóformán semmit sem 

kell várakozniok. 

Megmondjuk pontosan mikor jöjje-
nek legközelebb, hány órakor és ha 
pontosak, a meghatározott időben 
az asszisztensnő szól néki és már jö-
het is be. Persze, előfordul, hogy egy 
kicsit várni kell, de nincs torlódás. 
Ez már lényeges, jelentős ered-
mény, a betegek érdekében. És 
nekünk is könnyebb — fűzi még 
hozzá Gábor doktor. — Azelőtt 
nem volt időnk egy cigarettát el-
szívni, vagy szólni egymáshoz. Most 
időközönkint erre is jut idö. Egy 
hiba van még. Az ú j beteg-felvételt 
végző orvos nagyon sokat dolgozik. 
Az ú j betegek legtöbbje foghúzás 
miatt jön. Egy felvételt végző orvos 
sokszor 60—80 fogat is kihúz egy 
nap. Ez sok. Ha erősítést kapnánk, 
s ketten végezhetnénk a betegfel-
vételt, akkor könnyebben menne a 
munka. 

J ó hallani a betegektől, az orvo-
soktól, Hontl Józsefné Írnoktól is, 
hogy megváltozott a helyzet a fogá-
szaton, gyorsabban, gondosabban 
haladhat a betegek gyógyítása, ke-
zelése. Mindenki meggyőződhet ar-
ról, hogy 

ez az intézkedés helyes a bete-
gek és az orvosok érdekében. 

S ha a városi tanács egészségügyi 
osztálya és a minisztérium ls segí-
tene abban, hogy az SZTK fogásza-
ton emelnék az orvosok létszámát, 

J akkor beteg-ellátás szinte minden 
várakozás nélkül történne. 

M. T, 

Kiosztották Szegeden a „Kereskedelem kiváló 
dolgozója'' jelvényeket 

Szocialista kereskedelmünk dol-
gozói mindenben követni akarják 
ezt a példamutatást, amelyet, a 
munkásosztály legjobbjai tanúsíta-
nak a munkában, a termelésben 
való helytállásban. Arra töreksze-
nek, hogy az ipar termékeit minél 
zökkenőmentesebben, gyorsabban 
juttassák el a dolgozókhoz, a vá-
sárlókhoz. 

Pártunk, népi demokráciánk nem 
egyszer tanújelét adta, hogy meg-
becsüli a kereskedelmi dolgozók 
munkáját. Ennek a megbecsülés-
nek jele az is, hogy élenjáró dol-
gozó címmel és oklevéllel tünteti 
ki azokat, akik három hónapon át 
száz százalékos tervteljesítéssel 
dolgoznak, kiváló dolgozó jelvény-
nyel és oklevéllel pedig azokat, 
akik fél éven át változatlanul ilyen 
eredményt mutatnak fel. 

Szegeden a Ruházati Bolt ünne-
pi termelési értekezletén Sárvári 
Mihály elvtárs, a vállalat igazga-
tója nyújtotta át az első jelvénye-
ket és okleveleket. Tenczer Ernő, 
Csonka Lajos, Pusztai János, Far-
kas Mária, Oláh József, Hatvani 
Jenő és Petrovics Ilona kapott ki-
váló dolgozó jelvényt, ezenkívül 56 
dolgozót tüntettek ki élenjáró dol-
gozó címmel és oklevéllel. Sárvári 
elvtárs ünnepi beszédében hangoz-
tatta, hogy valamennyien pontos, 
udvarias kiszolgálásukkal, tervtel-
jesitésükkel, az áruk minőségének 
megóvásával érdemelték ki ezt a 
kitüntetést. 

A kitüntetettek nevében Tenczer 
Ernő tett fogadalmat, hogy igye-
keznek még tovább fokozni eddigi 
eredményeiket. Az első kitüntetett 
§zegedi kereskedelmi dolgozókat a 
Városi Tanács Kereskedelmi Osz-
tálya nevében Hajdú Mihály elv-
társ köszöntötte, a RÖVIKÖT ré-
széről pedig Berkovits Ferenc elv-
társ kívánt további sikereket, 

A Szegedi Ruházati Bolt dolgo-
zói és árudái is egyébként állandó 
versenyben állnak egymással. A 
negyedik negyedévi terv teljesíté-
séért a 16. számú bolt nyerte el a 
»Kiváló bolt* címet, amelyet 
ugyancsak ezen az ünnepi terme-
lési értekezleten jelentett he Sár-
vári Mihály elvtárs. A januári ér-
tékelés alapján 140 százalékos terv-
teljesítésével jelenleg első helyen 
áll a 28-as bolt, második a 27-es 
130 százalékos és a 17-es 128 száza-
lékos tervteljesítéssel. A vevők 
példamutató pontos kiszolgálásában 
az 5-ös áruda érte el az első he-
lyet. 

A felszabadulás évfordulóját még 
pontosabb, odaadó munkával kö-
szöntik a Ruházati Bolt dolgozói 
is. Most fogadták el a székesfehér-
váriak versnyfel,hívását, amely még 
nagyobb lendületet ad a munká-
nak, a vásárlók, a legszélesebb dol-
gozó rétegek igényei legmesszebb-
menő kielégítésének. 

D. Molnár László 

— A Magyar írók Szövetsége 
szegedi csoportja február 22-én, 
kedden este 7 órai kezdettel a 
TTIT klubjában vitaestet rendez a 
szovjet írókongresszus tanulságai-
ról. 

— Csütörtökön, február 24-én az 

Orvostudományi Egyetem DISZ Bi-

zottsága búcsúbálat rendez a Hun-

gáriában, este 7 órai kezdettel. Reg-

gel 4 óráig tánc. 

— Mozart: Varázsfuvolája kerül 

bemutatásra mikrobarázdás hang-

lemezről kedden, február 22-én este 

fél 8 órai kezdettel a Juhász Gyula 

kultúrotthonban. 

E l ő r e i f j ú s á g 

A DISZ legfontosabb feladatairól tanácskoztak a fiatalok 
a városi küldöttválasztó értekezleten 

Vasájrn&p reggel összegyűltek 
Szeged fiataljainak küldöttei, hogy 
megbeszéljék ifjúsági szervezetük-
nek, a DISZ-nek munká já t A 
Kálvin-léri székház nagytermét er-
re az alkalomra feldíszítették, hogy 
külsőségekben is kifejezzék: a 
DISZ értekezlet ünnep a fiatalok 
számára. 

Az értekezleten — az elnökség 
tagjainak megválasztása ntán — 
Papp Tibor elvtárs mondott be-
vezetőt, majd Nagyiván Mihály 
elvtárs ismertette a DISZ-bizottság 
beszámolóját. 

Bevezetőül arról beszélt, hogy a 
szegedi fiatalok hogyan készülnek 
a DISZ I I . kongresszusára, mely 
májusban ül össze. A lelkes készü-
lődést mutatja az alapszervezetek 
szervezeti életének fellendülése, 
amely lemérhető abból is, hogy a 
küldöttválasztó értekezleteken 

megjelent a tagság 85—90 száza-
léka. Sok javaslat hangzott el és 
élénk vita alakult ki ezeken az ér-
tekezleteken. Ebben az mutatkozik 
meg, hogy 

a magyar ifjúság sokat vár et-
től a kongresszustól, hiszen itt 
az ország legkiválóbb fiataljai 
tanácskoznak majd az ifjúság 

problémáiról 
— Az ifjúság nevelésiről, a 

DISZ-szervezetek munkájáról igen 
sok szó esett az elmúlt hónapok-
ban. — mondotta Nagyiván elvtárs. 
— Pártunk, a Magyar Dolgozók 
Pártja hazánk legnagyobb értékét, 
a® ifjúság nevelését bízta ránk. 
Igaz, e feladatnak nem ludtunk 
teljes egészében elegot tenni, kö-
vettünk el nagy hibákat, de ifjú-
ságunk képes arra, hogy megfele-
lő pártirányítással saját maga szer-
vezze feladataink végrehajtását a 
termelésben, a nevelésben, a szó-
rakozásban. 

A beszámoló részletesen értékel-
te a fiatalok elmúlt évben végzet! 
munkáját. Ismertette, hogy az 
üzemi DISZ-fiatalok közül nem 
egy részesült kitüntetésben jó mun-
kájáért. A fiatalok munkája, kez-
deményezése is hozzájárult ahhoz, 
hogy Szegeden több mint 15 üzem 
nyerte el a z élüzem címet. A fia-
talok Iránti bizalmat mutatta az 
is, hogy a tanácsválasztásnál sok 
fiatalt választottak meg tanács-
tagnak. 

Hiányosságként beszélt arról 
Nagyiván elvtárs, hogy még min-
dig nem kielégítő üzemeinkben a 
DISZ-nek a száz százalékon alul 
teljesítő dolgozókkal való foglal-
kozása. Pedig — mint mondta, — 
ezeknek többsége a fiatalok közül 
kerül ki. Ugyancsak hiányosság-
ként sorolta fel, hogy 

kevés a fiatal sztahanovista. Ez 
arra mutat, hogy a DISZ alap-
szervezetek nem eléggé mozgó-
sítják a fiatalságot a sztaháno-

vista szint elnyerésére. 
A DISZ szervezeti élet értékelé-

séből kitűnt, hogy a szarvezeti 
élet javult ugyan, de a taglétszám 
jelentősen csökkent az utolsó év-
ben. Olyan hangulat kezd kiala-
kulni az alapszervezeteknél: „nem 

baj, ha kevesen vagyunk". 
Nagyiván elvtárs ezután Ismer-

tet Se a fiatalok nevelésével kap-
csolatos problémákat is. Elmondta, 
hogy a fiatalok egyrésze lebsesüli 
a pártkongresszus anyaga tanul-
mányozásának fontosságát. A po-
litikai körök egyrészo nem kielé-
gítően működik. A fiatalok mun-
kahelyeken, szórakozóhelyeken való 
magatartása is igen sok kívánni-
valót hagy maga utón. Nem tisz-

1telik az idősebb dolgozótársaikat, 
sokszor durvák, gorombák egy-
mással. 

Ne féljenek az új állattenyésztési módszerek bevezetésétől 
a Felszabadulás TSZ-ben 

Most már megnézhetik a tehenészetet. Egészen 
más, mint amikor a -Délmagyarország* kritikáját 
kaptuk — ezzel fogadnak bennünket a termelőszö-
vetkezet irodájában és dicsekedő örömmel kalauzol-
nak az ú j istállóba. A hosszú épület építése még 
be sem fejeződött. A belseje már kész, de hiányzik 
még a villany, meg a vízvezeték. 

47 szarvasmarha sorakozik bent a jászlak mel-
lett. Nagyrésze a -Felszabadulás* TSZ nevelése 
már. A tagság tudja, nemcsak nemzetgazdasági ér-
dek az állattenyésztés, hanem a szövetkezet szá-
mára nagy jövedelemforrás is. Amit most befektet-
nek, megtérül majd, nem is sokára. 

Szaporítani akarják az állatállományt, 23 tehén 
és üsző ellik meg hamarosan. Ha minden sikerül, 
valamennyi borjút felnevelik. 90 hold takarmány-
növény, 60 hold másodvetés és 100 holdnyi legelő 
biztosítja majd a bőséges takarmányozást. Tavaly 
építettek egy 300 köbméteres silót is. Lesz takar-
mány elég. 

Szépek és ami a legfőbb, tiszták az állatok- A 

tagság leváltatta a hanyag, nemtörődöm, hozzánenv 
értő tehenészeket. Az ú j állatgondozók, Varjasi Ist-
ván, Molnár Sándor és Bálint István munkája már 
látszik a jószágokon. Azért még több segítséget kell 
kapniok a vezetőségtől. A szövetkezetben még min-
dig a régi, elavult módszerekkel nevelik a borja-
kat, pedig más szövetkezetek tapasztalata bebizo-
nyította, hogy az úgynevezett itatásos borjúnevelés 
sokkal szebb, gazdagabb eredményekkel jár. Évente 
sokszáz liter tejet lehet így megtakarítani; egysége-
sebb, szebb állatokat lehet nevelni. 

Nincs igazuk a termelőszövetkezet vezetőinek, 
akik félnek a több munkát és nagyobb pontosságot 
igénylő ú j módszer alkalmazásától. Nincs, mert a 
több, gondosabb munka nagyobb hasznot jelent a 
közösségnek, de az egyes embernek is. Az állatte-
nyésztési brigád tagjai: Varjasi, Molnár és Bálint 
elvtársak is szeretnének a munkaegység mellett 
nagy prémiumhoz is jutni. Segítsék hát őket hozzá 
a tsz vezetői. 

A. Torma Sándor 

A beszámoló jelentős része fog-
lalkozott a tanuló ifjúság életével, 
az egyetem, a főiskola problémái-
v a l Beszélt arról Nagyiván elv-
társ, hogy az egyetemi fiatalokra 
milyen nagy feladatok hárulnak 
kultúránk ápolásában, terjesztésé-
ben és politikai életünkben. Ma-
gatartásukkal, segítségükkel sokat 
lendíthetnének a DISZ-szervezotek 
munkáján. A középiskolák DISZ-
szervezeteinek és az úttörő-mozga-
lom problémáinak tárgyalását is 
nagy érdeklődéssel hallgatták a 
fiatalok. 

A beszámoló elhangzása után 
elsőnek Barcsa Margit, az Ecset-
gyár DISZ-titkára kért szót. Ar-
ról beszólt, hogy az üzem fiataljai 
megállják a helyüket a termelés-
ben és hozzátette, mégsem említették 
meg őket. egyetlen szóval sem az 
élüzemavató ünnepségen. Pedig a 
fiatalok munkája hozzájárul az 
üzem eredményeihez. Ugy érzi, a 
felsőbb szervektől lejött elvtársak 
sem értékelik a DISZ munkáját, 
de nem értékeli üzemük vállalat-
vezetősége sem. Bírálta a DISZ-
bizottságot is, mert 

olyan előadót küldött ki isme-
retterjesztő előadás megtartá-
sára, aki nem készült fel meg-

felelően. 
Horváth László, a Pedagógiai 

Főiskola tanulóinak küldötte arról 
beszélt, szerinte azért lanyhult a 
DISZ-munka az ulóbbi időben, 
mert a vezetőség nem fejlődik 
megfelelően. A régi módszerekkel 
akarnak most is vezetni, aszerint 
foglalkoznak a fiatalokkal. A for-
mális DISZ-tagságot elősegíti az 
is — mint mondotta —, hogy a 
nyolcadik általános iskolából ki-
került továbbtanuló fiatalok auto-
matikusan DISZ-tagok lesznek. Ez 
nem helyes. Igy nem ösztönzi sem-
mi a fiatalokat arra, hogy igyekez-
zenek jó munkát végezni, kiérde-
melni a tagságot. 

Az úttfirő mozgalom után a fia-
talok nem azt kapják az isko-
lai DISZ-szervezetben, amit 

várnak. 

Az iskolai DISZ-szervezetek a jö-
vőben fokozottabb figyelemmel 
foglalkozzanak a bekerülő elsősök-
kel, segítsék őket alaposabban a 
munkában, hogy a DISZ-szervezet-
ben is jobban megállhassák a he-
lyüket. 

A felszólalók között ott voltak 
fegyveres alakulataink küldöttel 
is, akik a honvédektől hoztak üd-
vözletet. Kérték az összegyűlt 
DISZ-vezetőket, hogy munkájuk 
egyik „ főrészének tekintsék a fia-
talok hazaszeretetre, helytállásra 
való nevelését. A középiskolások 
küldötte a tanulóifjúság javaslatát, 
kérését tolmácsolta. Javasolták, a 
DISZ-bizottság is szervezzen hang-
lemez-estéket, szervezzen operais-
mertető előadásokat egyes kultúr-
otthonokhoz hasonlóan. A fiatalok 
szívesen résztvennének ilyen össze* 
jöveteleken. I t t tolmácsolták a 
I I . DISZ kongresszushoz küldendő 
kérésüket is. Kérték, az eddiginél 
behatóbban és Időben foglalkozzon 

a DISZ azoknak a fiataloknak « 
problémáival akiit nem tudnak to* 
vábbtanulni. Segítsék ezeknek • 
fiataloknak a munkában való el* 
helyezkedését 

Sípos Géza elvtárs, a Megyei 
DISZ-bizottság küldölte elmondotta, 

nem lehet közömbös egyetlen 
DISZ-szervezet számára sem, 
hogy nyolcezer, vagy 30 ezer 
fiatal dolgozik pártunk politi-

kájának megvalósításáért 
A cél, a feladat, hogy a DISZ-szer* 
vezetek foglalkozzanak azokkal a 
fiatalokkal is, akik a kultúrestH 
portokban, sportkörökben dolgoz* 
nak. K i kell szélesíteni a DISZ be* 
folyását a kívülálló fiatalok 15* 
zött, ol kell érni, hogy a DISZ I I . 
kongresszusáig minél több fiatalt 
bevonjanak a szervezetekbe. 

Gallé László elvtárs, a Radnóti 
gimnázium igazgatója as iskolai 
DISZ-szervezet és a nevelők 
kapcsolatáról beszélt. Többek kö* 
zött ő ls szót emeli az automatl* 
kus DISZ-tagság ellen. Javasolta, 
kössék fellételekhez a fiatalok fel* 
vétóiét a DISZ-be éB a felvételt te* 
gyék ünnepélyessé, hogy szép em* 
lékként maradjon meg a fiatalok 
emlékezetében. Javasolta az isko* 
lai, üzoml és parasztifjúság kap-
csolatainak megteremtését. Szerinte 
különösen kulturális téren. igen 
Bzóles terület nyílik o kapcsolatok 
megteremtésére. Külüa Sándorné 
is o kapcsolatok megjavításáról be-
szélt. Vereska András elvtárs, a 
Városi Pártbizottság titkára fel* 
szólalásában bevezetőül arról be* 
szélt, hogy az értekezleten elhang* 
zott felszólalósok is azt mutatják, 
van a fiatalokban lendület, akarat 
az eredmények továbbfejlesztésére 
ég a hibák kijavítására. Ezt a 
lendületet, akaratot kell erősebbé 
tenni. Vereska elvtárs ezután a 
többi között elmondotta, hogy a 
DISZ fontos feladata elmélyíteni a 
fiatalokban a hazaszeretet é9 a 

proletár nemzetköziség érzését Be-
szélt Vereska elvtárs a DISZ- és a 
pártszervezetek kapcsolatáról. El* 
mondotta, 

a pártszervezeteknek fokozot-
tabban kell építenie a fiatalok 
munkájára, s az ifjúság ügyé-
nek az egész párttagság ügyévé 

kell válnia. 
A hozzászólások során többen he* 

lyeselték, kiegészítették a D ISZB i * 
zottság által elkészített határozati 
javaslatokat, mely alapját képezi a 
további munkának. Farkas Mihály, 
a BM Csongrádmegyei Főosztály 
DISZ-szervezetének küldötte javas* 
lata alapján pedig az értekezlet 
részvevői elhatározták, hogy távi* 
ratot küldenek a közeli napokban 
összeülő békekongresszusnak, mely* 
ben kifejezik a szegedi fiatalok 
békeakaratát. 

A vita befejeztével került sor a 
városi DISZ-választmány tagjainak 
megválasztására. Tizenkilenc vá* 
lasztmányi tagot és kilenc pótta-
got választottak a jelenlévők, rru»j;l 
megválasztották a 40 küldöttet, 
akik a megyei küldöttválasztó ér-
tekezleten a szegedi fiatalokat kép-
viselik. 

Hétfőn megkezdte a gyártást a Szegedi II. sz. Téglagyár 
Tegnap reggel megkezdte a mun-

kát a Cserepes-sori, Szeged II . sz. 
Téglagyár ls. A karbantartók Kiss 
János brigádvezetővel az élen jó 
munkát végeitek és elősegítették, 
hogy a gyár határidő előtt 7 nap-
pal kezdte a munkát. Halasi Antal 
bányász brigádja is jól tevékeny-
kedett azért, hogy megkezdődhes-
sen a munka. 

Az elmúlt évben különböző hibáit 
miatt nem teljesítette tervét a I I , 
sz. Téglagyár. Ez évben nem akar-
nak elmaradni. A dolgozók lelke-
sen csatlakoztak a felszabadulási 
versenyhez és vállalták, hogy tégla-
gyártási tervüket 2 százalékkal túl* 
teljesítik. Az előfeltételek megvan* 
nak ehhez. Tegnap a gyártás zök-
kenő nélkül kezdődött. 

Jelentés a röszkei tanácsülésről 
A község utcáinak, gyalogjárói-

nak a megjavításáról tárgyalt a 
legutóbbi tanácsülés. Elmondták, 
hogy az utcák kijavítására 30 va-
gon salakot biztosítottak, melyből 
10 vagonnal már meg is érkezett. 
A salakot a község lakói ingyen 
kapják. 

A tanácsülés részvevői megtár-
gyalták a szőregiek felszabadulá-
sunk 10. évfordulója tiszteletére 
tett versenykihívását s azt elfogad-
ták. Ebben a két község közötti 
párosversenyben a röszkeiek vállal-
ták, hogy 1955. évi első negyedévi 
beadási kötelezettségüket április 
4-ig mindenből 100 százalékra tel-
jesítik, ideértve az adófizetést is. 
B. Tóth János elvtárs, községi be-
gyűjtési megbízott örömmel mond-
ta el a tanácsülésen, hogy a rösz-
kei dolgozó parasztoknak minden 
lehetőségük megvan ahhoz, hogy 
ezt a versenyt megnyerjék. Töb-
ben vannak olyanok, mint Rózsa 

Vince, aki sertésbeadási kötelezett-
ségét már teljesítette vagy mint 
Szekeres András és Szalma József, 
akik baromfibeadási kötelezettsé-
gükkel már egy évre előre vannak. 
A győzelem érdekében nagyon fon-
tos dolog, hogy az élenjáró gazdák 
is minél többen beszélgessenek el 
azokkal, akik hanyagolják beadási 
kötelezettségük teljesítését. Mert 
vannak ilyenek is. Ezek közé tar-
tozik Börcsök Péter nagyszéksósi 
lakos, aki 190 kilogramm sertés-
sel vagy Megyeri Imre, aki 30 ki-
logramm sertéssel és 10 kilogramm 
vágómarhával tartozik még álla-
munknak. Makra András sem tel-
jesítette még vágómarha- és sertés-
beadási kötelezettségét. 

Az adófizetés terén jó példát mu-
tatnak Börcsök András, aki egy évi 
vagy Forró István és Börcsök Jó-
zsefné, akik félévi adójukat már 
előre kifizették. 

T»P0<!i Gyula 


