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Kínai tudományos 
küldöttség utazik 

Magyarországra 
Március 16-án Pekingből 

tudókokból álló küldöttség 
indul Magyarországra. A 
delegáció vezetője Vu Liu-si 
fizikus, a Kínai Tudományos 
Akadémia alelnöke, aki ez 
alkalommal harmadszor uta-
zik hazánkba. 

Elutazásuk előtt Vu Liu-
si nyilatkozott a Magyar 
Távirati Iroda pekingi tudó-
sítójának. Elmondotta, hogy 
a delegáció tagjai nagy 
örömmel, bensőséges baráti 
érzésekkel s küldetésük si-
kerének biztos tudatában m-
dulnak Magyarországra. 

A kínai és a magyar tu-
dósok gyümölcsöző kapcso-
lata — mondotta a további-
akban Vu Liu-si — különö-
sen a tudományos együtt-
működési egyezmény aláírá-
sa óta, napról napra fejlődik 
és szélesedik. 

Küldöttségünk fő feladata, 
hogy előkészítse és aláírja a 
tudományos együttműködés 
1961—62. évi munkatervét, 
amely előirányozza a tudo-
mányos kutatói kapcsolatok 
további bővítését. Azzal a 
meggyőződéssel utazunk Bu-
dapestre — mondotta befe-
jezésül Vu Liu-si elvtárs —, 
hogy munkánk sikeres lesz, 
s még inkább elmélyíti a kí-
nai és a magyar nép meg-
bonthatatlan barátságát. 
(MTB 

Újjáépül a szeged—kiskunhalasi 
főútvonal 

Kétharmad 
N 

egyharmad 

(Somogyiné felv.) 
Alig néhány hónap telt el —bajai útvonalhoz hasonló-

azóta, hogy befejeződött ha- bitumenes burkolatot 
zank deli varosait, falvait, . . , . , . , . 
Szegedtől Pécsig összekap- k a p a szeged—kiskunhalasi 
csoló országos fő útvonal 526-os fő útvonal is. Mint 
teljes átépítése, kiszélesíté- Mangó Mihály útőr*elmon-
se, aszfaltozása. A Csongrád dotta, a régi, gidres-gödrös, 
megyei útépítő brigádok 
azonban máris újabb na© 
munkába kezdtek. A szeged 

V a n m á r gazdája 

az LI-118-as paiántázógépek gyártásának 
Még csak a tegnapi la-

punkban írtunk arról, ho© 
a Szegedi Konzerv©ár veze-
tői teljesen új rendszerű, az 
eddig ismert kerti palán tű-
zőgépeknél sokkal egysze-
rűbb, tökéletesebb palántá-
zógépet mutattak be a sze-
gedi Dózsa Tsz-ben. Az LI— 
116-os palántázógép 

különösen a paradicsom-, 
a paprika- és a burgonya-
ültetésben felbecsülhetet-
len jelentőségű. 

Paradicsomot úgyszólván 
nem is lehetett ültetni ed-
dig gépekkel, mert a ©en-
ge rostú palántákat szaggat-
ták a továbbító szalagok. Az 
LI—116-os Bácsmadarasról 
Szegedre hozott gépen ezt a 
problémát már teljesen meg-
oldotta a szerkesztője. A pa-
lántákat nem futószalagok-
ra, csappantyúk alá adogat-
ják, hanem a gép hangjel-
zésére egyenesen a beisza-
polt lyukba ejtik. Erre a 
gépre a Csongrád me©ei 
zöldség-, paradicsom- és 
paprikatermelő tsz-ekben is 
igen nagy szükség van. Kerti 
növényekkel, paprikával és 
paradicsommal összesen több 
mint tízezer kataszteri hol-
dat kell beültetnünk az idei 
tavaszon is. 

A kézi munkára fordított 
napok, munkaórák ezreit 
takaríthatnánk meg az ül-
tetések idején az LI—116-
os gépekkel. 
Akik látták burgonyaülte-

tés közben ezt a gépet a sze-
gedi Dózsa Termelőszövet-
kezet földjén, azt mondták: 
minden na©obb tsz-ben el-
kelne belőle egy-két pél-
dány. Csupán az vetődött fel 
problémaként, amelynek cik-
künkben is hangot adtunk, 
ho© nincs Szegeden olyan 
fémipari vállalat, mely el-
vállalná az LI—116-os pa-
iántázógépek gyártását. 

Cikkünk nyomán a Sze-
gedi Kovács-Bognár Ktsz 
szakemberei ls megtekin-
tették a mintapéldányt, s 
kedvező javaslatot tettek 
tömeges gyártására. 

Elmondották, hogy ha a me-
gye termelőszövetkezetei ösz-
szesen legalább tíz ültétőgé-
pet megrendelnek a válla-
latnál, már 

20—22 ezer forintért 
is el tudjáTí készíteni da-
rabját. Most csupán arra 
lenne szükség, ho© illeté-
kes kereskedelmi szervek 
va© a járási, városi taná-

csok mezőgazdasági osztá-
lyai sürgősen kezükbe ve-
©ék az ügyet, s össze©űj-
tenék a szövetkezetek meg-
rendeléseit. Nagyon érdemes 
ezzel foglalkozni, hiszen már 
e © palántaültetési szezon-
ban is kétszeresen megté-
rülhet a gép ára a tulajdo-
nosok részére. 

két és fél méter széles ma-
kadám-úttestet kétoldalt 
összesen 350 centiméter új 
kőpadkával szélesítik ki. Az 
építkezés befejezése után ez 
az útvonal is alkalmassá vá-
lik a legkorszerűbb közleke-
dési követelmények kielégí-
tésére. Hat méter széles út-
testen ugyanis az e©mással 
szembe jövő gépjárművek is 
jelentősebb sebességcsökken-
tés nélkül haladhatnak. Idén 
14 kilométer hosszúságban 
készül el itt az új úttest. A 
Csongrád me©ei útépítők 
még idén ehhez hasonlóan 
átépítik többek között a 
Sándorfalvát Szegeddel ösz-
szekkapcsoló makadámutat 
is. 

em e©szerű számtani akadnak problémák, ame-
műveletről van szó, lyekkel üzemeink vezetői ed-
hanem népgazdasági dig nem tudtak megbirkózni, 

tervünk egyik igen fontos Az eredménytelenségnek az 
célkitűzéséről: az ipari mun- is oka, ho© egyesek külön-
ka termelékenységének nö- féle nehézségekre hivatkoz-
veléséről. Azt jelenti, hogy va ú © gondolják, az ő üze-
az iparban általában kéthar- mük azon kivételek közé 
mad részben a munka ter-
melékenységének emelésével 
és legfeljebb e©harmad 
részben a létszám növelésé-
vel kell elérnünk a terme-
lés növelését. Ez az arány 
iparáganként és vállalaton-

tartozik, amelyekben nem 
érhető el a termelés növe-
lésében a kétharmad-egy-
harmad arány. Arra számí-
tanak, ho© majd a 
máshol elért kedvezőbb 
eredmény iparági 

ként különböző mértékű le- pótolja az ő elmaradása 
het, minden üzemre e © - kat. Ennek ugyan nem ad-
aránt kötelező azonban, nak hangot, de a tettek, a 
ho© törekedjék a tervezett tények sok mindenről be-
színvonal túlteljesítésére. szélnek. Szeged állami ipara 

Tavaly Csongrád megye 1961. februárjában az el-
üzemeiben a termelés meny- múlt év hasonló időszaká-
nyiségi emelkedésének csak ban elért vállalati teljes tér-
félét fedeztük a termeié- melésnek csak 92 százalékát 

adta. A tavalyi februári 
szinthez mérten a miniszté-
riumi ipar 95,7, a tanácsi 
ipar pedig 105,2 százalékos 
munkáslétszámmal. Igen 
szembetűnő az Autójavító 

kenység növekedeséből, s fe-
le a létszám szaporodásából 
származott. A részeredmé-
nyek, az üzemekben elért 
arányok természetesen kü-

lönbözők voltak. Ahol céltu-
datosan törekedtek és tö-
rekszenek arra, ho© a ter-
melést a termelékenység 
emelésével növeljék, ott 
messze kiemelkedő sikereket el annak ellenére, 
értek el és érhetnek el. Pél- százalékkal több 
dául a Szegedi Bútor©ár-
ban u©anannyi munkáslét-
számmal idén februárban 
37,8 százalékkal termeltek 
többet, mint 1960 hasonló 
időszakában. A Délrost 
üzemegységeiben is alig né-
hány fővel foglalkoztattak 
többet, mint egy évvel ko-
rábban s a vállalati teljes 
termelés értéke 52 százalék-
kal emelkedett. Több 

többsége nem hivatkozhat 
csupán objektív nehézsé-
gekre s rossz úton halad, 
aki csak mások munkájá-
ban látja a hibát és oda ve-
zeti vissza saját munkájá-
nak fogyatékosságát is. 
Aho© a problémák gyöke-
rei is az üzemek vezetőihez, 
a munkapadokig nyúlik, a 
megoldást is jelentós rész-
ben itt kell keresni. Ho© 
mást ne mondjunk, a mun-
ka- és üzemszervezés szín-

szinten vonalában, a korszerű ©ár-
tás és technológiai eljárá-
sok kialakításában és elter-
jesztésében, v a © a munka-
idő jobb kihasználásában; 
Köztudomású, hogy még ma 
is a legkülönfélébb okoknál 
fo©a milyen "mérhetetle-
nül* — mert sok helyen még 
ma sem mérik — sok mun-
kaóra me© veszendőbe. 

Ezeket a hibákat az 
adott üzemben leg-
könnyebb észrevenni. 

Mégis némelyek csak akkor 
kezdenek megszüntetésük-Vállalat termelésének vissza- w 

esése: 1960 februárjában . . f z e k . l á a c r e -
teljesített termelési értéknek f k c " ° ) a c s o r b l t J a a v á r o » 
csak 91,3 százalékát érték 

ho© 3,1 
munkást 

foglalkoztatnak, mint akkor. 
Említhetjük a Szegedi Cipő-
©árat is, ahol most több 
munkás dolgozik, mint ta-
valy ilyenkor, s a termelés 
mennyisége mégis csak 84 
százaléka az akkorinak. 

ondják s ez í © igaz: M 

egész népgazdasá-
gunk eredményeit, s a 
felsőbb párt- és gazdasági 
szervek határozott intézke-
dést követelnek a vállalá-
tok vezetőitől. Üzemeinkben 
már hetek óta folyik a nor-
marendezés, s ezzel kapcso-
latban igen sok helyen mun-
kanap-fényképezéseket vé-
geznek. Ezek kimutatják a 

év 

a vállalatok s IzTk veszteségidőket, a szervezet-
lenseget, az anyagellatás hi-
báit. Sajnos, némelyik válla-
latvezető csak addig jut el. 

vezetői lényegében az 
elején vizsgáznak. A 

Liciu iuuu üze- februári tényszámok aztmu- , , - -
műnk nem érte el azt a szín- tatják, idén is megismétl i megállapítja tudo-

dött az év eleji megtorpa- m á s u l v e s z i s 3 2 1 3 , 1 m , n d e n vonalat, amelynek elérésére 
me©olt és megvan minden 
lehetősége. A kétharmados termelé-

kenységi arányt nem 
lesz könnyű megva-

lósítani idén. Ezért üzeme-
ink vezetőinek elsőrendű fel-
adata, ho© minden erőt er-
re a célra összpontosítsanak 
s menetközben ellenőrizzék 
vállalatuk ilyen irányú mun-
káját, s ha problémák mu-
tatkoznak, idejében oldják 
meg azokat. 

Az első negyedévből eltelt 
két és fél hónap sajnos, ar-
ról tanúskodik, ho© bőven 

nás, sőt bizonyos mérvű marad a régiben. Ez előtér-
be helyezi a gazdasági visszaesés is tapasztalható. ™ a B a r , a S x 

Tehát 1961 első két hónap- m u s z a k l v e z e t e s felelősséget, 
jában csak kevesen és ke-
vés helyen vizsgáztak jól, a 

Az élet halad: s nekünk 
szegedieknek, minden rendű 
és rangú politikai és gaz-

©enge bizonyítványt lehet- d a 5 á g i V P Z e t ? n e k ^yaránt, 
ne kialakítani. A szavakat ! b h e z a, haladáshoz kell iga-

többség részére csak igen 

nem követték tettek, hanem 
újabb szavak, ma©arázko-
dó, a hibák okait másban 
kereső szavak. Több helyen 
tapasztalható anyaghiány. 
Ez hiba, de a termeléskiesést 
nem lehet teljes egészében 
anyagellátási zavarokra há-
rítani. Vállalatvezetőink 

Szeged 
Régóta ismerem. Valahol az egye-

temen, vagy talán még korábban, kö-
zépiskolás korunkban találkoztunk 
először. Most, hogy utólag megpró-
bálok visszaemlékezni ezekre a kö-
rülbelül tizenöt év előtti időkre, nem 
jut eszembe más, mint hogy ő na-
gyon sovány volt, gyenge, szinte tö-
rékeny fizikumú. Ha jól tudom, ak-
kor még csak ezzel tűnt ki a többiek 
közül, s talán még sajátos, ironikus, 
kissé fanyar és savanyú humorával. 
Később aztán ritkábban találkoztam 
vele, csak -az utcán, esetleg villamo-
son. Ilyenkor azonban, ha csak lehe-
tett, mindig sokat beszélgettünk, de 
sohasem a szakmájáról, hanem iro-
dalomról, zenéről és néha természete-
sen színházról is. Ha jól emlékszem, 
abban az időben Thomas Mann volt 
a kedvenc írója, s azt is tudom, hogy 
szenvedélyesen szerette a zenét. Em-
lékszem. sokat cigarettázott. Később 
már ritkábban találkoztunk. Pe azért 
néha láttam őt villamoson, utcán, 
színházban. Mindig soványabb lett és 
mindig többet cigarettázott. 

Tegnap közölték az újságok, hogy 
Kossuth-díjjal tüntették ki. 

* 
Igen, Tojidori Károlyról, a matema-

tikai tudományok doktoráról, Szeged 
idei Kossuth-díjasáról van szó, akit 
március 14-én az Országház kupola-
csarnokában a Kossuth-díj harmadik 
fokozatával tüntettek ki, az ortogoná-
lis sorok elméletében elért jelentős 
eredményeiért. 

A fiatal, 36 éves tudós Újszegeden, 
a Szőregi úton saját kétszobás csalá-
di házában lakik. Dolgozószobájában 
rengeteg a könyv, az íróasztalon vi-
rág — egyetemi kollégáinak ajándéka 
— s néhány dísztávirat a nagy ki-
tüntetés alkalmából. 

Itt beszélgetünk most vele és az 
egész boldog családdal, feleségével, 
szüleivel. 

— Hogyan lettel matematikus? 
— Középiskolás koromban — mond-

ja — még minden érdekelt, az iro-
dalom, a zene éppúgy, mint a termé-

idei Kossuth-díjasa 
Qh.izilg.ttis Zjandűri DCár&ly doemntl 

szettudományok. A matematika iránti 
érdeklődésem csak később bontako-
zott ki. Eredetileg azonban mérnök-
nek készültem, csakhogy az érettségi 
után, 1944-ben a háború miatt nem 
mehettem Budapestre, és a szegedi 
egyetemre iratkoztam be, matema-
tikusnak. 

Tanulmányait 1948-ban fejezte be, 
s rögtön utána tanársegéd lett az 
egyetemen. 1951-től két és fél évig 
aspiránsként dolgozott Budapesten, 
Alexits György professzor tanítvá-
nyaként, aztán hazajött, 1954 január-
jában kandidátus lett, 1951 áprilisá-
ban megkapta a matematikai tudo-
mányok doktora címet. Most, 1961-
ben pedig a Kossuth-dijat. 

* 
— Milyen munkát tüntettek ki ez-

zel? 
— Az ortogonális sorok elmélete a 

gyakorlat problémáiból született — 
mondja. — Az elsó ortogonális sor a 
múlt században élt francia tudós, 
Fourier nevéhez fűződik. Később 
újabb, speciális ortogonális sorok jöt-
tek létre. A Szovjetunióban, Lengyel-
országban és Magyarországon igen 
sokan foglalkoztak ezzel az elmélet-
tel. 

Tandori Károly első dolgozatában 
egy lengyel tudós általánosságban ki-
dolgozott tételét bizonyította. A dol-
gozatra külföldön is felfigyeltek, s 
mondanivalójának lényege például 
szerepel abban az alapvető összefog-
laló munkában, amelyet az ortogoná-
lis sorok elméletéről nemrég a Szov-
jetunióban adtak ki. Doktori disszer-
tációjának kivonata a Párizsi Akadé-
mia közleményeiben is megjelent. A 
szegedi Actá-bm eddig 33 tanul-
mányt publikált; három dolgozata 
most kerül nyomdába. Alexits György 
7960-ban kiadott nagy német nyelvű 
könyvében 11 tanulmányát dolgoz-
ta fel. 

Külföldi kapcsolatok? Szovjet, len-
gyel, román, japán, amerikai, német 
matematikusokkal levelez, az utóbbi 
években előadást tartott a moszkvai 

egyetemen, Poznanban, Bukarestben 
és Kolozsvárott. Referense orosz, né-
met és amerikai szakfolyóiratoknak. 

* 
Ezek a jelentős eredmények ttyil-

vánvalóon nem születtek meg egy-
könnyen, alaposan meg kellett értük 
dolgozni. 

— Bizony — mondja a felesége —, 
a férjem nagyon sokat dolgozott. Ha 
valamilyen feladatot meg akar olda-
ni, akkor számára nincs különbség 
nappal és éjszaka között, s jóformán 
alvás és evés nélkül dolgozik egy-
folytában, amig a munkájával el nem 
készül. 

— És ez nem rossz a feleségnek? 
— Á — mondja mosolyogva —, én 

nagyon megértő feleség vagyok. Tu-
dom, ha valamilyen matematikai 
probléma foglalkoztatja a férjemet, 
nem érdekli más, csak a feladat. 
Ilyenkor én szép csendesen visszavo-
nulok. 

Hogyan, milyen munkamódszerrel 
dolgozik? Délelőtt tanít az egyete-
men, délután azonban rendszeresen 
hazamegy, s otthon dolgozik. Különö-
sen egy éve jár pontosan haza, ami-
óta megszületett a kislánya. 

— A férjem — mondja boldog mo-
sollyal a fiatalasszony — mint apa 
is példást érdemel. 

— Mire költik a Kossuth-dij össze-
gét? 

— Háztartási gépeket veszünk — 
mondja a férj és a feleség szinte 
majdnem egyszerre. 

— Befejezésül mit írhatnék? — 
kérdezem. 

— Szeretnék köszönetet mondani a 
Szegedi Tudományegyetem professzo-
rainak, akik matematikussá neveltek. 

De mégsem ez lett a befejezés. Tan-
dori néni ugyanis közbeszólt: 

t — Kérem — mondja örömtől köny-
' nyes szemekkel —, azt tessék megír-
ni, ha belefér még az újságba, szív-
ből kívánom minden édesanyának, 
hogy annyit örüljön a fiának, mint én. 

Ökrös László 

zítanunk lépéseinket. < Nem 
engedhetjük, ho© egyik-
másik üzem a vezetés bice-
gése miatt kullogjon a nagy 
csapat után, s ne -szaporáz-
za lépteit* ú©, amennyire 
lehetősége és népgazdasá-
gunknak szüksége van. Igen sokat beszélünk 

értekezleteken, ter-
melési tanácskozáso-

kon az időszerű feladatokról, 
a hibákról. Elhangzik sok 
ma©arázó és magyarázkodó 
szó is. Régi szegedi jelenség, 
ho© ha valahol sok a ve-
szély és kevés a tett, mindig 
akad valaki, aki megjegyzi: 
emberek, lássunk ahhoz, ami-
ből élünk. Lehet és kell is 
beszélni a jövendőről, s vi-
tázni az előttünk álló fel-
adatok megvalósításáról, a 
hibák megszüntetéséről, de 
ezzel mindig és mindenütt 
párosuljon az -amiből 
élünk*, a munka. Mert csak 
őt dicsérhetjük, aho© Ju-
hász Gyula írta: ". . . kitől 
jövendő ©"őzelmünk ered*. 

Nagy Pál 

í j a b b 2700 holdat 
öntöznek megyénk 

termelőszövetkezetei 
A múlt esztendőben mind-

össze három-négy termelő-
szövetkezetben volt a megye 
területén esőztető berende-
zéssel történő öntözés. Most 
újabb 17 esőztető berende-
zést állítanak üzembe a me-
gye termelőszövetkezetei. Ez-
zel a 17 berendezéssel mint-
e © 2700 hold területet le-
het majd öntözni. 

Ezenkívül háromszáz hold 
új rizstelepet létesítenek a 
tsz-ek, az öntözött legelők 
területét kétszáz holddal bő-
vítik, a felszíni szántóföldi 
öntözés területét 1100 hold-
dal, az öntözéses konyhaker-
tészetet 120 holddal, a nagy-
tókei Uj Barázda Termelő-
szövetkezet pedig 100 hold 
új halastavat épít meg. A 
tervek alapján az öntöző-
telepek kivitelezése meg is 
kezrtódött. 


