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A M A G Y A R S Z Q C I A L I S T A 
XIV. évfolyam, 3. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1958. január 4. 

A két nagy szegedi kenderüzemben 
másfélmilliót kamatozott 

1957-ben az újítómozgalom 
Lassan emlékké és számokká változik 1957. 

Készülitek az üzemekben a nagy számadással: 
vajon eredményes volt-e az elmúlt gazdasági 
óv. Ez a nagy munka sokáig foglalkoztatja még 
az adminisztrációs osztályokat, de egyes rész-
letek már a csalhatatlansúgig pontosak. 

Általában szép, pozitív adatok kerülnek a 
nagy számla aljára, s különösen érvényes ez az 
újítómozgalom gazdasági adatait tekintve. Sze-
ged két nagy kenderüzemében már összegezték: 
hány újítást hozott 1957, mennyi volt ezek gaz-
dasági haszna és mennyit fizettek ki az újítók-
nak. 

A számítás részletei arról győzik meg az olva-
sót, hogy az újítómozgalom az ellenforradalom 
után hamar újjáéledt, s különösen az új rende-

let megjelenése ulán lendült fel. Az Újszegedi 
Kender- Lenszövő Vállalatnál 338 újítási javas-
lat született 1957-ben. Ebből 178 bizonyult 
életképesnek és 170 valósult meg. A Kenderfo-
fóngyár számszerű adatai hasonlónk. A beérke-
zett javaslatok száma 302, az elfogadottaké 188, 
a bévezetetteké pedig 175 volt. Nagy azonban 
az eltérés a gazdasági haszonban. Újszegeden 
1 millió 351 ezer forintot, a Kenderfonóban pe-
dig 372 ezer forintot hozlak az újítások. Ez 
együtt bőven másfélmillió. 

Ennek arányában eltérés van a kifizetett di-
juk között is. Az újszegedi szövőgyúr munká-
sai 115 ezer forintot kaplak újításaikért, a ken-
derfonógyáriak pedig 51 ezer forintot. 

Az újjáépülő 
Jlm L 

A Lengyel Népköztársaságban hatalmas összegeket fordíta-
nak még jelenleg is a háborús károk, a hitlerista támadás 
pusztításainak helyrehozására. Az újjáépítések során nagy 
gondot fordítanak arra, hogy Lengyelország ősi városainak 
házait az eredeti stílus szépségében állítsák helyre. Képeink 
ilyen újjáépített házakat mutatnak be. Az első felvétel Ra-

ciborzban, a másik Nysában készült. 

Kisorsolták a lottó 
decemberi 

t tárgynyereményeit 
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A jövő heti 
rádióm íísor 

Szeged, az ország fiataljainak 
egyik kedvenc kirándulóhelye 
Az Idegenforgalmi Hivatal széleskörű programot dolgozott ki 

a diáklátogatások elősegítésére 
Országosan el ter jedt dolog, 

hogy az iskolások ki rándulá-
sokat rendeznek a legszebb 
városokba, t á jakra . A tavalyi 
év jelentős eredményeket 
hozott és Szeged egyik köz-
pont ja volt a megmozdulások-
nak. Az Idegenforgalmi Hi-
vatal tájékoztatói és program-
tervezetei az ország minden 
részébe el jutot tak és 1957-
ben nagyon sok vidéki diák 
kereste fel a város nevezetes-
ségeit. Volt olyan hét, amikor 
három csoport is érkezett. 
Már a múl t évben is sok 
olyan intézkedés történt, 
amely kedvelt té tet te a f ia ta -
loknak az it t-tartózkodást. 
Jó ellátás és elhelyezés, gaz-
dag szórakozási lehetőség és 
olcsóság jellemezte az akció-
kat . 

MAR MEGINDULTA K 
A JELENTKEZÉSEK 

várható. Már most érkeztek 
jelentkezések. A simontornyai 
általános iskola nyolcadik 
osztályos tanulói a húsvétot 
aka r j ák Szegeden tölteni. 
Fal iú jságjukon szegedi tá jké-
pek, Juhász Gyula verse a 
városról és lapunk egy száma 
ismerteti a tanulókkal a vá-
rost. 

Különös jelentőséget ad a 
kirándulásoknak a szabadtéri 
játékok megindulása. Az 
Idegenforgalmi Hivatal az in-
tézkedések egész sorát hozta 
meg, hogy a fiatalok minél 
jobban érezzék magukat Sze-
geden. Együttműködve az 
ország 11 társhivatalával, 
programszerűen foglalkoznak 
a kérdéssel. 

SÁTORTÁBOR A DO-
ROZSMAI SZIKSOS 
FÚRDÖN. 
ÚJSZEGEDEN 

Ez évre összehasonlíthatat- A legfontosabb probléma, 
lanul nagyobb érdeklődés az elhelyezés kérdésében, ki-

Tonhhkcpxö tanfolyamon 
ressn k részt a szegedi 

u. h,-elnökök 

tűnő eredményeket ért el az 
Idegenforgalmi Hivatal. A 
kiskundorozsmai tanács a sze-
gedi Idegenforgalmi Hivatal-
nak 99 évre kiadta bérletbe a 
sziksós fürdőt. Ez 40 férőhe-
lyes turistaszállót jelent, nem 
beszélve a környék szépségé-
nek és lehetőségeinek vonzó 
hatásairól. Sátortábort is léte-
sítenek itt, és tervbe vették 
egy »kis Tata« kiépítését, mi-
vel erre minden adottsága 
megvan a környéknek. 

A városi KISZ-bizottsággal 
együttműködve az újszegedi 
sátortábort is felépítik. Itt 
száz személy helyezkedhetik 
el. A sátrak "összkomforto-
sak* lesznek: villannyal, víz-
zel és gázzal lá t ják el. 

Ha figyelembe vesszük a 
szabadtéri játékok idején 
várható nagy idegenforgal-
mat, és a város szállodahiá-
nyát, a fent i tervek hasznos-
ságát nem tud juk eléggé 
kiemelni. 

BAL, IFJÚSÁGI KAR-

Elbírálták a Belolanaisz-lér környékének 
rendezésére benyújtott terveket 

A szegedi városi tanács pá-
lyázatot hirdetett a város vi-
lághírű Beloiannisz-tere köz-
vetlen környékének rendezé-
sére. A pályaműveket most 
bírál ták el az Építésügyi Mi-
nisztérium tervezési, vala-

mint város- és községrendezé-
si főosztályának közreműkö-
désével. • A bírálóbizottság 
rangsorolás nélkül hétezeröt-
száz-hétezerötszáz forintos 
díjjal jutalmazta Borvendég 
Bélának, a Szegedi Tervező-

iroda építészmérnökének, va-
lamint Schőner Ervinnek és 
Hofer Miklósnak, a Középület 
Tervező Vállalat mérnökei-
nek tervét. A bírálóbizottság 
nyolc tervet megvásárlásra 
javasolt. (MTI) 

NEVAL, HAJOKIRAN-

Az üzemi tanácsok megvá-
lasztása u tán még több fela-
dat hárul ma jd az üzemi bi-
zottsági elnökökre. Nemcsak 
a szakszervezet életével k a p -

Több mint negyedmillió 
forint nyereményt 

fizettek ki a Békekölcsön 
kötvényekre tegnap 

Szegeden 
Az év utolsó napja iban ke-

rült sor Budapesten a II., 
III., és IV. Békekölcsön köt-
vényeinek sorsolására. A há-
rom sorsoláson együttvéve 
mintegy 80 millió forint ér-
tékű nyereményt és törlesz-
tést sorsoltak ki. 

A nyeremények kifizetése, 
illetve a névértékkkel kisor-
solt kötvények beváltása or-
szágosan megkezdődött. Teg-
nap déli 1 óráig az Országos 
Takarékpénztár f iókjainál és 
a postahivataloknál Szegeden 
1100 nyertes kötvényt vál-
to t tak be s 260 ezer forintot 
f izettek ki nyeremény, tör-
lesztés címén. A kötvények 
között egy tízezer forintot 
nyert . 

A kötvények beváltása, a 
nyeremények kifizetése to-
vább folyik. 

csolatos problémáknak, ha-
nem mostmár az üzem ter-
melési problémáinak megol-
dásában is iáratosnak kell 
lenniök az üzemi bizottsági 
elnököknek. Kormányrende-
let értelmében ugyanis hiva-
talból ők lesznek az üzemi 
tanács elnökei. 

A Szakszervezetek Megyei 
Tanácsa négyhetes tanfolya-
mot rendez az ü. b.-elnökök 
továbbképzésére. A tanfo-
lyam január 13-án kezdődik 
Szegeden a szakszervezeti 
székházban és azon a többi 
között az általános elvi kér-
déseken kívül előadásokat 
hal lgatnak m a j d a résztve-
vők a szakszervezetek terme-
lési és bérügyi feladatairól, 
a termelés, a munkaverseny 
a jutalmazás problémáiról. 
Ismerkednek m a j d az újí tási 
rendelettel az átlagbérellen-
őrzés, a teljesítménybérezés, 
a premizálás, nyereségrésze-
sedés kérdéseivel. A tanfo-
lyam keretében tanulmá-
nyozzák ma jd az egyeztető 
bizottság munká já t . Ezt az-
zal is elősegítik, hogy nyil-
vános egyeztető bizottsági 
ülést t a r t anak részükre. 

A négyhetes tanfolyamon 
ötven üzemi bizottsági elnök 
vesz részt. 

PULAS 

A fiatalság szórakozási le-
hetőségeinek méreteire csak 
néhány programpontot emlí-
tünk. A nyáriegyetem elő-
adásokat tar t . Nemzetközi 
maratoni futóverseny és nem-
zetközi labdarúgó-mérkőzés, 
ünnepi sportbemutatók, te r -
mészet járó versenyek szere-
pelnek a sportműsoron. A 
kulturális programot színház-
látogatás, járulékos szabad-
téri előadás, térzene biztosít-
ja. De lesz bál, i f júsági kar-
nevál, hajókirándulás és még 
számtalan lehetőség, amely 
örökre emlékezetessé teszi 
valamennyi látogató számára 
Szegedet és környékét. 

A jó, és eredményes mun-
kában nagy segítséget nyúj ta -
nak az ország más, idegenfor-
galmi hivatalai és az IBUSZ 
budapesti központja. Az 
IBUSZ például "Ismerd meg 
hazádat« sorozatában megje-
lenteti Szeged nevezetességeit 
tartalmazó képes kiadványát. 

Néhány hónap műlva meg-
kezdődik az idény és Szeged-
re az ország minden tájáról 
fiatalok érkeznek. S ahogy a 
terveket nézzük — nem fog-
nak csalódni. 

S. Gy. 

Szívvel , l é l e k k e l t ö r ő d j ü n k 
a d o l g o z ó k h é t k ö z n a p i g o n d j a i v a l 
Mindennapi életünkben sűrűn találkozunk 

kommunistákkal, párlonklvüliekkel, városi, já-
rási, üzemi, hivatali vezetőkkel, akik szívvel lé-
lekkel végzik munkájukat, s félreérthetetlenül 
tanúbizonyságéit adják a párt politikája, a kor-
mány határozatai, célkitűzései iránti feltétlen 
odaadásuknak. A dolgozók örömmel látják a 
kommunista funkcionáriusok elvhűségéi, sze-
rénységét, odaadó, önzetlen ' munkakészségét. 
Éppen ezért nagyon megütköznek, ha néme-
lyek megfeledkeznek magukról és figyelmetlen-
ségből nem úgy foglalkoznak munkatársaikkal, 
ahogyan azt azok elvárják. Ilyenkor aztán egy-
más között olyan megjegyzésekkel illetik, hogy 
lám fitogtatja csalhatatlanságát, öntelt, bekép-
zelt. Ezért ügyelnie kell minden ténykedésére 
a vezetőnek, ne érhesse elmarasztaló vélemény. 

Elmodhatni, hogy bizalommal keresik fel ve-
zetőinket a munkások. Ez arra kötelezi a veze-
tőket, hogy rá is szolgáljanak min/lenképpen 
erre a bizalomra. Ne csalódjék a munkás, egyet-
len dolgozó sem, ha ügyes-bajos dolgával, sze-
mélyes panaszával vezetőjéhez fordul. A veze-
tőnek nemcsak orra kell ügyelnie, hogy maga 
személyesen helyesen járjon el a hozzája for-
duló panasztevők ügyében, hanem arra is gon-
dolnia kell, hogy közvetlen környezetében lé-
vök, a távollétében intézkedési joggal felruhá-
zottak is megfelelően, készségesen intézkedje-
nek. Gondoljunk csalt arra. ha az igazgató tit-
kári szobájában esetleg a titkárnő nem megfe-
lelő hangon válaszol a panaszlevőnek, vagy 
egyszerűen azztd zárja be az igazgató ajtajút 
— az igazgató jelenlétében —, hogy "fontos ér-
tekezleten van", esetleg "vidéki kiszálláson 
van«. vajon milyen érzést kelt a munkásban, 
aki bizalommal, panasza orvoslásának remé-
nyében keresi vezetőjét. Egyszer-kétszer, ha 
valóban távol van, vagy elfoglalt az igazgató, 
megérti ezt a panaszlevő is. De ha többször 
egymás után kap ilyen .választ, vagy a telefon-
ban előbb megkérdezik tőle, ki keresi az igaz-
gatót s aztán azt mondják tieki. hogy "házon 
kívül van", bizony kételyei támadnak a dolgo-
zónák. Nem is a titkárnőt marasztalja el. ha-
nem a vezetőt, akihez nem tud bejutni. 

Természetesen azt senki sem kívánhatja, hogy 
minden apró. eseprő üggyel az igazgató, vagy 
más felelős személy foglalkozzék az üzemekben, 
vállalatoknál, intézményeknél vagy hivatalok-
ban. Csak azzal foglalkozzon mindenki, ami rá 

tartozik. De, hogy ne sértsük meg a panaszt' 
lesüt, vagy ügyével vezetőhöz fordulót, gondo-
san meg kell hallgatni és olyan helyre irányí-
tani, ahol intézkedni is tudnak. Mindig ügyel-
jünk arra. llogy olyat ne ígérjünk, amit ne.ni 
tudunk megvalósítani. Nagy felelőtlenség az, 
ha valaki olyasmit ígér, amiről eleve, löd ja, 
hogy nem valósítható meg. Kellemetlen ez 
magának az ügyintézőnek is, mert a panaszt-
tevő az ígéret után ügye elintézésének remé-
ny éhen sűrűn keresi az igérettevőt.. Ilyenkor 
aztán kezdődik a bújócska játék. A -házonkí-
viiliiég" vagy az újabb ígérgetés, ami csak te-
tézi a hibát, a "jöjjön egy hét múlva", "érdek-
lődjön máskor tudunk", s mindezt addig foly-
tatják, míg meg nem únja a panaszttevő, más-
hova nem fordul panaszával. De mielőtt nuíst 
keres, már magában képel alkot egy vagy több 
vezetőről, s ha pedig másutt is csalódás éri. ak-
kor már általánosít, s végül olyan kővetkezte-
tésre jut, hogy nincs aki meghallgatná jogos 
panaszát. Mindenki saját baját érzi és azt tart-
ja. a legnagyóbbrutk. Ezért nagy a csalódása is, 
ka nem kap orvoslást rá. 

A panaszos ügyek intézésének "távmérője- a 
pártbizottságokhoz, a szerkesztőséghez érkezett 
panaszos levelek mennyisége. Ha szaporodik a 
pártbizottságoknál és a szerkesztőségeknél a pa-
nasztlsvök száma, ez nemcsak azt jelenti, hogy 
nő a bizalom a pártban, hanem egyszersmind 
jelzi, hogy nem mindenütt intézik el vagy ad-
nak megnyugtató választ, felvilágosítást a dol-
gozók ügyes-bajos panaszaira. Ez a távmérő 
a szerkesztőségben most is jelez. Szaporodnak a 
panaszok, amelyek arról beszélnek, bogy em-
berek itt-ott nem találtak orvoslást. Hidegen 
fogadták, még csak helyes eligazítást sem kap-
tak, hogy hova forduljanak kérésükltcl. Nem új, 
hanem visszatérő jelenségek ezek. A múlt ta-
patzlaluaiból tudjuk, milyen károsak ezek. 

A népi hatalom napról napra szilárdul. Es e 
folyamat közepette sajnos, könnyen hajlamossá 
válnak egyesek arra, hogy elhanyagolják a tö-
megek megnyeréséért folytatott munkát, köny-
nyebben veszik a dolgozók ügyeinek, panaszai-
nak intézését, ami végeredményében így vagy 
úgy a párt kapcsolata is a tömegekkel. Nem jó. 
nagyon is káros dolog ennek elhanyagolása. 
Nem engedhetjük, hogy czel. a párttól idegen 
jelenségek erőre kapjanak, (n—p) 
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