
Monográfia készül 
273 fajta paprikáról 

A maga nemében egyedül-
álló munkán dolgozik Szalva 
Péter, a Kertészeti Kutató 
Intézet szentesi kísérleti ál-
lomásának vezetője. Olyan 
részletes monográfiát készít 
273 paprikafajtáról és fajta-
változatról, amilyen sem ha-
zánkban, sem külföldön még 
nem jelent meg. 

Az anyaggyűjtés során fel-
kutatta a már szinte elfelej-
tett és kiveszőben levő ősi 
tá'fajtákat mint néldául a 
bacskerti vagy a papucspap-
rika. Ezenkívül szerepel majd 
a hétszáz oldalas hatalmas 
tanulmányban az apró mini-
mum-paprikától a negyvenöt 
dekás Góliátig az egzotikus, 
csemege- és fűszerpaprikák 
sora. Színben a piros legkü-
lönbözőbb változatai mellett 
fehér, sárga, zöld, valamint 
fekete termésű és fekete ma-
gú, sőt szőrőslevelű növé-
nyek is részletes ismertetést 
kapnak a monográfiában. 

Hatalmas olaifóróloronv 
Dorozsma új nevezetessége 
Kiskundorozsma nevét a vezérlő és egyéb felszerelés-

dalban is megénekelt szél- sel ellátott fúróberendezés 
malom tette országszerte is- teljesítménye másfélszeresen 
mertté. A község új neveze- meghaladja az eddig alkal-
tessége előreláthatólag egy mazottakét. A nagy teljesít-
modernebb, acélból készült mény azért szükséges, mert 
építmény, a 43 méter magas az eddigi, 2000 méter körüli 
olajfúrótorony, illetve az or- kutak helyett Kiskundorozs-
szág egyik legnagyobb telje- mán 2500, majd később Al-
sítményű fúróberendezése gyön 3500 méler mély kutak 
lesz. fúrását tervezik. 

Ezt az üllési kutató szak- Elsőként most a kiskun-
emberek állíttatták fel, s dorozsmai 2. számú kút fú-
ezzel kiterjesztik vizsgáló- rfeát kezdték meg, ugyanis 
dási körüket erre az újabb, a z a terület, ahol az l-es kút 
— a geológusok megállapí- helvét jelölték ki, annyira 
tása szerint számottevő — laza, ingoványos, egykori 
szénhidrogén — kincset rejtő láptalaj, hogy még a beren-
területre. dezéseket szállító járműve-

Az újfajta, román gyárt- k e t i s elnyeléssel fenyegette, 
mányú berendezés kezeié- E z e r t e l o b b u t a* építenek, s 
sére az elmúlt hetekben ro- különlegesen szilárd alapo-
mán szakemberek tanították keS71tenek az l-es kút, 
be az üllési olajbányászokat- "tetve furóberendezese szá-
A 2100 lóerős meghajtómű- m a r a-

vei, automata, félautomata D. B. 

S z ö v e t a l i gazdók híres lyógyliiröökben 
Bevált a t s z önsegélyező csoport bővített szolgáltatása 

Fennállása óta félmillió fo- dolgozta az önsegélyező cso- A tsz-biztosítási és önsegé-
rinínál is több segélyt fo- port újabb szolgáltatásairól lyező csoport bővített szol-
lyósított tagjainak a Csöng- szóló elgondolást. Szegeden és gáltatásairól nagy vonalak-
rád megyei tsz-biztosítási és Csongrád megyében kísér- ban már tudomást szereztek 
önsegélyező csoport. Emel- letképpen csak néhány sző- a szegedi és a Csongrád me-
lett 1830 szövetkezeti gazdá- vetkezetben vezették be az gyei szövetkezeti gazdák. Ez 
nak 10 napos belföldi üdü- új ügyrendet. Kereken 3 ezer a forma a korábbinál jobban 
lést 794-nek háromnapos tsz-gazda vállalta a 20 fo- elnyerte tetszésüket. Bizo-
országjárást 29-nek pedig rint havi tagdíj fizetését. nyítja ezt a csongrádi Ha-
külföldi pihenést nyújtott. Csatlakozott a kibővített ladás Tsz is. Amíg koráb-
Ebben az évben az ország szolgáltatáshoz a szegedi Ha- ban a tagságnak csak töre-
leghíresebb gyógyfürdőibe — ladás, a makói Kossuth ós dék része csatlakozott az ön-
Harkány, Párád. Hévíz, Haj- Lenin, az eperjesi Ifjú Gár- segélyező csoporthoz, addig 
dúszoboszló — kaptak beuta- da. a cserebökényi Népsza- 1964. január 1-től a gazdák 
lést az önsegélyező csoport badság és a csongrádi Hala- 99 százaléka űzeti rendsze-
tagjai. dás Tsz. resen a 20 forintos tagdíjat. 

A termelőszövetkezeti gaz- Az Állami Biztosító a tag- A csoport tagjaitól befolyt 
datársadalom önsegélyező kö- díjból 15 ezer forintos élet- összegből fedezi az Állami 
zössége, amely az Állami biztosítást szavatol belépési Biztosító a belföldi három-
Biztosító szárnyai alatt tevé- korra való tekintet nélkül, napos túrautakat. a Szegedi 
kenykedik. Csongrádban el- Ugyanakkor kiterjeszti az Szabadtéri Játékok megte-
érte a 18 ezres taglétszá- életbiztosítást ötezer forint kintését, a 10 napos bel- és 
mot Még 1958-ban azzal a erejéig a nem dolgozó há- külföldi üdülést. A három-
céllal hozták létre ezt az in- zastársakra is. Ezentúl az napos belföldi túraútra sze-
tézményt, hogy havi 10 fo- önsegélyező csoport tagja mélyenként 385 forintot, a 
rint tagdíjért 850 forinttól 7 még 25 ezer forint értékű 10 napos belföldi üdülésre 
eaer forintig terjedő temet- baleseti védettséggel is ren- pedig ugyancsak személveo-
kezési segél vt ad Ion egyéb delkezik. ként 629—680 forintot fordí-
Ezociálls juttatásokon kívül Az önsegélyező csoport tottak1 1963-ban. 
tagjainak. 1964 januárjában tagjai 1964-ben 7 természetes A tsz-biztosítási és önse-
több tsz-gazdában felmerült haláleset után egvenként 15 gélyező csoport programjá-
olyan gondolat, bogy a tsz- ezer forintos térítésben ré- ban 1965. január 1. és már-
biztosítási és önsegélyező szesültek. A bővített szol- cius 31 -c közötti háromnapos 
rsonort szolgáltatásait a tag- gáltatás alapján két hozzá- belföldi túraút. 10 napos 
díj egyidejű felemelésével tartozó elhalálozása után ösz- belföldi üdültetés és 6 na-
érdemes lepne tovább bővf- szesen 10 c t forintot fize- pos csehszlovákiai kirándu-
teni. Az Állami Biztosító ki- tett ki az Állami Biztosító, láp szerepel. 
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beruházások Szegeden tizenhat hónapja 
működik — a városi tanács 
végrehajtó bizottsága mellett 
— a koordinációs bizottság. 
Hivatása, hogy a városban 
sorra kerülő tanácsi és mi-
nisztériumi, tehát a helyi 

A szegedi Koordinációs bizottság munkája 
Közös cél és Haszon 
levesebben megaJapitani a jogkört 

dolgozó lakói is igénybe ve-
es az országos hatáskörű h essék_ A z összehangolás 
szervek szegedi beruházásán egyik fontos eleme a kap. 

mint 3 millió forint áll ren-
delkezésre Szegeden. 

összehangolja, különös fv 
gyelemmel a gazdaságosság 
ra. A koordinációs bizottság 
tagjai a városi tanács kép-
viselői, a Beruházási Bánik 
Csongrád megyei fiókjának 
vezetőé, a z Építésügyi Mi-
nisztérium területi főépíté-
sze, s a Szeged általános 
rendezési tervét készítő VA-
TERV megbízottja. Részt 
vesz a bizottság munkájában 
a városi pártbizottság ipari 
osztályának vezetője. Ter-

csolódó és járulékos beruhá-
zások közös megvalósítása. 

— Különféle beruházá-

sok valtak, vannak Sté-

geden. Ezek előkészíté-

sében. végrehajtásában 

— Adva vannak-e a 

még eredményesebb 

munkálkodás teltételei, 

vannak-e akadályozó té-
% p.vezók? 

milven szerepet 

a koordinációs bizott-

ság? 

Jelenleg még nincs meg• 
játszik felelő pénzügyi alap a koor-

dinációs bizottság munkájá-
hoz, s ez nehezítő körül-
mény. Igen jó, hogy napiren-
den van az Országos Tervhi-
vatalban — mint fentebb már 
említettem — a koordinációs 
alap képzése, a felmerülő fel-

- A koordinációs bízott-

mészetesen az egyes témák 8 a g eddig 19 ülést tartott és 
tárgvalfeánál jelen vannak a 

tísss s s s r * B i ^ ^ ^ é 
b lyek kiadasat a bizottság 32 

A koordinációs bizottság esetben, a különféle beruhá-
munkéjárói Árvái József, a zási programokat pedig 21 
szegedi városi tanács vb el- alkalommal véleményezte, 
nökhelyettese, a koordináci. Kilencszer koordinálta a bi-
ós bizottság elnöke nyilat- zottság az iparkörzetek ki-
kozott a Dél-Magyarország alakításának előkészítési 

munkatársának. 

I — Melyek a lerfóhb 

feladatai szeded k"o-di-
náriós bizottságának? 

munkálatait. 

— ö t alkalommal foglal-

kozott a bizottság a felsőfo-
kú oktatási intézmények táv-

lati fejlesztési terveinek ösz-

kell azonban a későL . lekben 
a pénzügyi fedezet biztosítá-
sának módozatait. Enélkül 
ugyanis igazán eredményesen 
nem működhet a koordináci-
ós bizottság, s nem kerülhet-
nek időben megtervezésre és 
kivitelezésre az egy települé-
sen belüli koordinált beruhá-
zási munkák. 

— Akadályozó tényező, 
hogy a koordinációs bizott-
ság jogköre nincs teljosscgé-

— A koordinációs felada- szehangolásával, a területfel- ben eredetileg szabályozva, 
ak sokrétűek össze kell U Ae-rt-i A 1 O l'l Aa a kfi?™ létesít- Jogkörhiánvossáeának tudha-tok sokrétűek. össze kell használási és a közös létesít-

hangolni a különböző innri mények megvalósítási lehe-
iízemek és lakótelepek elhe- t 'régének vizsgálatával. Sze-
Ivezését.. azok közműellátó- rjntem az iparkörzetek ki-
süt, a közlekedé® kiép'tését, alakításának és a felsőfokú 
hogv mcrrvaiósításuk a leg- oktatási intézmények távlati 
"ardssáecsabb legveo. Gon- tervének koordinálásában fej-
doskodpl kell a víztermelő t e t t k i eddig legjelentősebb 
és elosztó hálózat, az egyéb ég legeredményesebb munkát 
vízügyi létesítmények, vala- a bizottság. Az iparkörzetek-
mint a csatornahálózat és ^en a tanácsi és a miniszté-
derítők közös kiépítéséről. r i u m i beruházások együttes 
Az energiatermelő elosztó megvalósításának már kéz-
és átalakító létesítmények zel fogható, konkrét tényei 
célszerű együttes kiépítése vannak. Ezek is igazolják a 
éppúgy a tennivaló közé tar- k -d inác l ós ^oUság^ t re-

tozik, mint a hirkozlo hálo. örvendetes az is, hogy már 

zatok közös megvalósítása. elkészült az északnyugati. 
— Az egy településen be- nyugati iparkörzet úthálóza-

lüli koordináció keretében t á n a k é s szennyvízelvezetésé-
nek beruházási programja. cél — egyebek között — Ezt a programot véleménye-

üzemi művelődési otthonok, ^ ^ a z érdekelt szervek 
oktatási, jóléti létesítmények megkapták. 

(orvosi rendelő, üzemi kony-

ha, bölcsőde, óvoda, napközi 

otthon stb.) olyan elhelye-

zése, hogy több üzem dolgo-

zói együttesen, vagy a tele-

pülésnek nem az üzemben 

— A koordináció mű-

szaki előkészítéséhez 

lítika megvalósításában. Politikánk e két vonása kiegészíti, tani a terveket,'érvényesíteni a népgazdaság érdekeit, fel-
feltételezi, nem pedig kizárja egymást. számolni a felelőtlenséget, az önzést, hangsúlyosan állít-

A már sokszor kifogásolt „statisztikai szemléletnek" juk a vezető szervek és vezetők elé. Mindenki felelős a 
azonban bizonyos táptalajt ad a számos üzemben, hivatal- saját tevékenységéért, s természetes, hogy akinek nagyobb 
ban és intézményben tapasztalható protekció, a személyi hatásköre van, annak nagyobb a felelőssége is. Ezt az 
kapcsolat és baráti összefogás nyomán keletkező személy- elvet kell érvényesíteni. 
cseréknek esetenkénti kusza szövevénye. Nehezíti a hely- Gazdasági életünk fejlődésének, eszméink térhódítá-
zetet, hogy néha a pártszervezet helyes álláspontja, a sának, a vezetés megjavításának emelője s egyben íel-
párttitkár szava sem tudja megakadályozni a nyilván- tétele is a szocialista demokrácia kiteljesedése — mon-
valóan hibás, a párt politikájával szemben álló intézke- dotta —, majd így folytatta: 
dést. Ilyenkor határozottan ki kell mondani: ennek semmi — A kommunisták és a pártszervezetek aktivitásá-
köze sincs a párt politikájához, ez eltorzítja azt, tehát nak fokozásában legfontosabb feladatunk, a pártélet le-
fel kell lépni ellene. nini normáinak maradéktalan érvényre juttatása, a de-

Pgyi l í oka a párt vezető szerepét vitató nézeteknek mokralikus centralizmus minden elemének megtartása, 
az is, hogy számos pártalapszervezet gyenge és A most folyó vezetőségválasztások megnyugtató bizonyí-

valóban nem játszik jelentős szerepet munkahelyén. Ta- tékát adják a pártdemokrácia fejlődésének, 
pasztalataink szerint ezeken a helyeken a pártmunka Gáspár Sándor a következőkben pártszervezeteink 
megjavításával együtt a káros és helytelen nézetek is munkájának néhány módszertani kérdéséről szólt, a to-
rnegszünnek. vábbiakban pedig azokról a könnyen kiküszöbölhető hiá-

A párt szerepének olyan felfogásával is találkozunk, nyosságokról beszélt, amelyek a pártszervezetek munká-
amely a technika, a tudomány fejlődésére, az értelmiség jában tapasztalhatók, majd ezeket mondotta: 
növekvő társadalmi szerepére hivatkozva, feleslegesnek, — Pártunk egységes hatása és cselekvése is indo-
szükséglelennek tartja a párt vezető szerepének nőve. kolja, hogy szüntelen harcot folytassunk a párt politi-
lését. 

Egy mondatban úgy válaszolhatnánk erre. hogy ta-
nuljunk meg szocialista módon élni, tudjunk szocialista 
módon d vgozni és gondolkodni. A VIII. kongresszusnak 
ez a célkitűzése megszabja a konkrét feladatokat is, még-

káját torzító, félremagyarázó nézetek ellen, akár jobb-
vagy baloldali szmezetűek, akár hazai vagy nemzetközi 
talajon születnek. 

Elvileg nem szorul bizonyításra, hogy a rnunkás-
osztály érdekei nemzetköziek, hogy a forradalmi osztály-

pedig abban, hogy maximális mértékben aknázzuk ki a harc egy adott ország kereteiben csak akkor győz .et 
szocialista rendszer előnyeit. Ennek érdekében ma min- véglegesen, ha célkitűzései egybeesnek a nemzetközi pre-
denekelőtt érvényt kell szerezni a párt politikájának a letariátus alapvető törekvéseivel. Pártunk tevékenysége, 
gazdasági építésben. A közvéleményt foglalkoztató kér- a társadalmunk fejlődésében elért eredmények bizonyít-
dések jelentős része a gazdasági vezetéssel, a tervezés- ják, hogy az MSZMP internacionalista szellemben csele-
sel, a beruházások gazdaságosságával, a termelékenység, kedett és nevelte egész népünket. 
az életszínvonal alakulásával kapcsolatos. Elítélik a ter- 11 azánkban a szocializmus építésének nemzetközi el-
melő munka egves frontjain tapasztalható lazul/st. és " ismerést kiváltó eredményei úgy születtek meg, 
sürgetik a felelőtlenség megszüntetését biztosító intézke- hogy népünk követi pártunkat, minden becsületes dol-
déseket, általában határozottabb vezetést kívánnak, gozó a párt politikájának megvalósítását segíti elő min-
A Közvonti Bizottság ismeri a fejlődésünket akadályozó dennapos munkájával, hogy társadalmunk egészének éle-
tényezéket. és legközelebbi ülésén érdemben kíván fog- 'ében érvényesül a párt vezető szerepe. 
lal\ mi felszámolásuk módjával. A dolgozók kritikai Ma is nagy felelősség hárul és sok függ a kommu-
megjegvzései a legtöbb esetben túrelmetlen tenni akará. nisták munkájától. Azt várja tőlük a párt, hogy elöl 
sukat fejezi ki, és bizonyítják társadalmunk őszinte és járjanak az új feladatok megoldásában, a helyesebb 
szabad légkörét. A tettvágyat, amit milliók észrevételei is módszerek kialakításában, hogy élharcosai legyenek a 
mutatnak, világos felada!meghatározással, elsősorban a visszásságok, a lazaságok elleni harcnak. 
munka jó megszervezésével, a vezetés javításával lehet Népünk igényli a párt vezetését és tiszteli, becsüli 
érték, síteni. a pártot, a kommunistákat. 

A szocialista gazdaság megerősítésével és fejleszté- A kommunisták boldogságát az adja meg, ha mun-
sévei egyídejűle; "fokoznunk kell a párt eszmei befolyá- kájuk nyomán egyre több ember válik meggyőződéses 
sát a. társadalom minden osztályára és rétegére. Ideoló- kommunis'ává, dolgozik lelkesen a szocialista Magyar-
giai és kulturális életünkre jellemző a párt eszmei tér- országért, ha a szocializmus ügye előrehalad, ha új város-
hódítása. Nyilvánvaló, hogy az új nemzedék nevelése részek nőnek ki a földből, ha jobbá, szebbé, kulturál-
a felnőtt dolgozók politikai és szakmai oktatása a párt tabbá válik az emberek élete. Ebben van mindannyiunk 
kulturális politikájának kiemelkedő fontosságú területei, erőfeszítéseinek, a párt tevékenységének értelme, ebben 

Mindazt, amit követelményként állítunk a párt, a dol- testesül meg a párt vezető szerepe — fejezte be beszé-
gozó emberek elé; fegyelmezetten, pontosan végrehaj- dét Gáspár Sándor. 

'» v a n - e a n v a g i f e d e z e t ? 

— A koordinációs munkák 
jobb elvégzéséért az illeté-
kes szervek tervezik — töb-
bek között szegedi kezdemé-
nyezésre — a központi koor-
dinációs alap megteremtését. 
Ez a koordinációs bizottsági 
munkák műsz.' i, anyagi elő-
legezését jelenti. Különösen 
számunkra, a területi szer-
vek tagjainak megnyugtató, 
hogy az Országos Tervhiva-
talban és a Pénzügyminisz-
térium beruházási főigazga-
tóságán ma már nagy gondot 
fordítanak a koordinációs te-
vékenységre. Az Országos 
Tervhivatal illetékeseitől ka-
pott előzetes tájékoztatások 
szerint a koordinációs mun-
kák megfelelő műszaki elő-
készítéséhez 1965-ben több 

Jogkörhiányosságának tudha-
tó be például az olyan eset, 
amikor több minisztériumot 
érintő beruházás megvalósí-
tásáról van szó, s nem lehet 
kötelező erővel kimondani, 
hogy a beruházó szerepét 
melyik tárca töltse be. 

— Szükséges a Csong-

rád nme-ei és szegedi 

knord'nác'és hizo'tság 

r c l i 'm 'köd 's- H >zvan 

valósul ez mer? 

— Valóban igen élénken 
felmerül a Csongrád megyei 
koordinációs bizot'eág létre-
hozása után a megyei, illetve 
a megyei jogú városi tanács 
végrehajtó bizottsága mellé 
rendelt bizottságok együtt-
működése, szervezeti rende-
zése. A két tanács együttmű-
ködése — k'tiönftsen azóta, 
hogy Szeged megyeszékhely 
lett — s— —hhá vált. En-
nek gyakorlati iolentkezéce a 
két tanár : vezetőinek előre 
rrchatárezott. fd^n-a-cokánti 
megbeszélése a közös problé-
mák vn—praA-AArt. A maga-
sabbrendű koordinációt ma 
már az élet '-iokolia. 

* . pcZcc -ryott.'A—?, - i * P J-— 

jedő eevfitiműkftdés rr-gn-
sabb szintre emelését köve-
teli —. hogv csak né' ányat 
említrek — a pe'rokémtoi 
korch'-' ——tc1c-'*z«.e i 

a földgázvezeték IHéoPfeg 
•Üllésr"! a '-z-os köztaazgntá-
sí határáig Szoggti körevéke 
kőzlekor'ézönplr „-c-c'axca a 

rna<te<-"--zfi1tségű távvezeték 
mcéiftése. 

Nem k ms. bo«»v a 
—""áclö '-r-'ms7nnrta1 a 

g y a k o r j e egyre tar-
talmasabb l"SZ. 

Morvay Sindor 

Jól dolgoznak 
a KISZ rakodőbrioádok 

(Tudósítónktól.) A KISZ dolgoztak az Erdészeti Tech-
szocialista szerződést kötőit nikum, a Vasútforgilmi 
a múlt év szeptemberében a Technikum, az Ady Kollé-
MAV-val. Ebben vállalta, gium és a MÜM 600-as ipa-
hogy a KISZ-szervezetek is ritanuló-iskola KISZ-esei. 
hozzájárulnak az őszi rak<> g ü j b ó l 
dás meggyorsításához A . , ° . ;„;.„,.'• „ A . 
kezdeményezés már 1963 de. e ] e n t k e z e t l

 B
a t a v a l y i Pro1?: 

„ „r^mte , ,^ . lema. az. hogy a rakodasnal 
cembereig szép eredménye- s e g é d k e z ő f i

y
t a l o k b a*e s c t i ket hozott. Az országban 

5881 fiatal mintegy 2008 vas-
úti kocsit rakott ki. 

A szegedi MÁV igazgató-
ság területén 842 Ifjúmun-
kás. egyetemista és középis-
kolás 285 vasúti kocsit ra-
kott ki. Főként szombat, va-
sárnap és munkaszüneti na-
pokon segítettek a fiatalok. 

Az elmúlt évnél sokkal 
nagyobb lelkesedéssel ambí-
cióval indult el ez a moz-
galom 1964 ő"zén. A fiata-
lok megértetiék feladatuk 
gazdaságpolitikai jelentősé-
gét. s szervezetten brigá-
dokban jelentkeztek kocsiki-
rakáshoz. Szegeden különö-

oktatásban nem részesültek, 
nem ismertették kel'ően ve-
lük a szakmai fogásoka' sem. 
A jobb eredménvek elérésé-
ért a 10-es AKÖV veze'ői és 
KISZ-esei, a MÁV KTSZ-
fiataijaival munkavédelmi 
brigádokat szervezek A ra-
kodásoknál fogla'iroza'o't 
fiatatok balesett ok'a'ását 
kívánják fgv megoz.e-"ezni 
társada'mi munkáfoarl a n . 
nak ér'taVAVvm h->gv a jó 
szánöéVkal scgi'ő fja'a'oVat 
minél kevesebb baleket érje. 
Kezdeményezésük első az 
országban, s méltó arra. 
hogy más terü'eteken is fel-

sen magas volt a jelentke- f i g y e l j c n e k rá-
zök száma és eredményesen Benedek Tibor 
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