
uoktanácsJdóí P i t h n t á s a z e x p o r t l i s t á r a Zsoldos bácsi vonata 
szolgálat Az idén 10 százalékkal nagyobb lesz a kivitelünk 

A földművelésügyi minisz-
ter elrendelte a szervezett 
mezőgazdasági szaktanácsadó 
hálózat kiépítését. 

A rendelet értelmében a 
termelőüzemek a továbbiak-
ban kétféle szaktanácsadást 
vehetnek igénybe. Az üzemi 
— általános — szaktanács-
adás keretében a megfelelő 
munkaszervezet kialakításá-
hoz. illetve a főbb munka-
folyamatok célszerűbb meg-
szervezéséhez nyújtanak 
majd segítséget. Az ágazati 
— speciális — szaktanács-
adás keretében' viszont egy-
egy konkrét feladat egyes 
termelési ágak alapvető és 
ú j termelés-, illetve tenytsz-
tes technikai eljárásainak 
bezetéséhez és alkalmazásá-
hoz kérhetik a szaktanács-
adók segítségét 

1965-ben a külkereskedel-
mi forgalmat mintegy 7 szá-
zalékkal. az exportot 10 szá-
zalékkal kell- emelni, s ez 
nagy erőfeszítéseket kíván 
mind az ipar, mind a kül-
kereskedelem dolgozóitól. 
Hogyan készültek fel e fel-
adatok végrehajtására, e kér-
desre kért választ Szántó 
Róbertné, az MTI munka-
társa három külkereskedel-
mi vállalat vezérigazgatójá-
tól. 

© 13—14 százalékkal 

több gyógyszer 

Hamburger László, a Med-
impex Gyógyszer-külkeres-
kedelmi Vállalat vezérigaz-
gatója a következőket mon-
dotta: — Az a tény, hogy 
1964-et adósság nélkül zár-

Győr és Sopron között 
újr& jár a vonat 

A Nyugat-Dunántúlon tomboló hóvihar keddre virra-
dó éjjel sem csitult, és emiatt szinte hiábavalónak bizo-
nyult az utak takarítása. A viharos szél és hóvihar az 
éjszakai órákban átterjedt Dunántú l más térségeire is. 
Veszprém megyében a 7 l-es számú, Balaton északi part-
fán haladó főútvonal kivételével az utak járhatatlanok. 
Zavarokat okozott a hóvihar a közúti közlekedésben, Vas 
és Zala megyékben is. 

Kedden délelőtt 9 órakor megérkezett az első vasúti 
szerelvény Kapuvárról Győrbe, s ezzel ú jból megindult 
a vasúti forgalom Sopron és Győr között. (MTI) 

tuk és megrendelésekkel az 
előző éveknél jobban el va-
gyunk látva, bizakodással 
tölt el bennünket. Áruink 
legnagyobb vásárlójától, a 
szovjet külkereskedelemtől 
már szeptemberben megkap-
tuk a megrendeléseket, s így 
a gyárak időben felkészül-
hettek arra, hogy tervsze-
rűen, a leggazdaságosabban 
állítsák elő termékeiket. 
1964-ben az előző évinél 18 
százalékkal több gyógyszert 
exportáltunk, ez évben pe-
dig további 13—14 százalék-
kal növeljük a kivitelt. 

A Transelektronak is több 
megrendelése van már, mint 
tavaly ilyenkor volt — mon-
dotta Farkas Mihály, a vál-
lalat vezérigazgatója. 

© A legjelentősebb 

cégek közölt 

— Fokozzuk az elektromos 
távvezetékekhez kapcsolódó 

transzformátorállomások 
komplett berendezéseinek ki-
vitelét. Ezek megrendelése 
előtt a kereskedelemben ki-
alakult szokás szerint nem-
zetközi versenypályázatot ír-
nak ki, s az utóbbi két év-
ben a pályázók sorában si-
került bejutnunk a legjelen-
tősebb külföldi cégek közé. 
Számos megrendelést nyer-
tünk el, s így többek között 
Egyiptomba, Indiába. Pa-
kisztánba, Indonéziába és 
Törökországba száll ítunk 

N i 
TELEVÍZ IÓ ÉS NÉPMÜVELÉS 

Tavaly nyáron másfél na-
pos konferenciát rendezett 
Salgótarjánban a Művelődés-
ügyi Minisztérium, a Magyar 
Rádió, és Televízió, valamint 
a Népművelési Intézet a te-
levízió és a népművelés 
együttműködéséről. A tartal-
mals, tanulságos konferencia 
anyaga most könyvalakban 
is megjelent. Ha ez a könyv 
nem tartalmazna mást, mint 
a tv ás a szűkebben vett nép-
művelés kapcsolatának prob-
lémáit, akkor is hasznos kiad-
vány lenne. Csakhogy több 
ennél. Azon felül, hogy út-
mutatást, gondolatokat ad 
m ind az irányító szervekben, 
m ind a népművelési intéz-
ményekben dolgozók munká-
jához, szélesebb, általánosabb 
érdeklődésre is számot tart-
hat. A konferencián ugyanis 
a népművelés nemcsak egy-
szerűen szakmai feladatként 
szerepelt, hanem úgy is be-
széltek róla, min t az egész 
nép nevelésének, művelésé-
nek ügyéről. Ezért a salgó-
tarjáni tanácskozás anyagá-
ban és természetesen a 
könyvben is, szerepelnek a 
tv munká jának , h í ű sora inak 
összes lényeges problémái. 

Már maga a vitaindító re-
ferátum is, amelyet Sándor 
György, a tv népművelési 
adásainak igazgatója tartott, 
jóval több problémával fog-
lalkozott, min t amennyit a 
szűk értelmezésű népművelés 
feldolgozásához, elemzéséhez 

szükséges lett volna. A többi 
között szó esett a beszámoló-
ban a tv gyors terjedésének 
okairól, a televíziózás vélt és 
valóságos veszedelmeiről is. 
A hozzászólások még színe-
sebbek, változatosábbak vol-
tak, s ezért nyugodtan mond-
hatjuk, hogy ez a kiadvány 
kis kézi könyv ez a televízió 
legfontosabb, legaktuálisabb 
problémáiról, közöttük esz-
tétikai, művészeti kérdései-
ről is. "Ezért nemcsak nép-
művelők forgathatják ha-
szonnal ezt a kiadványt, ha-
nem pedagógusok, szülők, s 
általában mindazok, akiket a 
tv érdekel. 

A hozzászólók között 

Csongrád megyeiek is voltak. 

Csenke László, a megyei ta-

nács művelődésügyi osztá-

lyának helyettes vezetője fő-

képpen arról beszélt, hogvan 

segíti a tv a felnőttoktatást, 

továbbá hangsúlyozta, mi-

lyen fontos szerepe van a 

televíziónak a tanyán — 

Csongrád megyében 120 ezer 

ember él a tanyákon — s 

nagyon fontos, hogy ezeket 

a helyeket ellássák áramfej-

lesztő gépekkel. Ugyancsak a 

televíziónak a tanyai nép 
művelésében betöltött óriási 
szerepéről beszélt a konfe-
rencián a másik Csongrád 
megyei felszólaló, Bugyi Fe-
renc, a Balástya erdőközi ta-
nyai iskola népművelési ügy-
vezetője. 

Téli falusi esték" / / 

címmel új előadássorozat a televízióban 
„Téli falusi esték" cím-

mel — pénteki napokon — 
ú j műsort sugároz a Ma-
gyar Televízió. Az egyórás 
műsorban gazdaságpolitikai 
kérdésekkel foglalkoznak 
majd kiváló szakemberek, 
országszerte ismert gazdasá-
gi vezetők. A „téli falusi es-
ték" közönsége nemcsak a 
pártoktatásban résztvevők 
közül kerül majd ki, hanem 
minden érdeklődő megte-
kintheti, aki mezőgazdaság-
gal foglalkozik. A műsort ki-
zárólag azzal a céllal sugá-
rozzák, hogy a mezőgazda-
sági munkások és vezetők 
szakmai és agrárpolitikai is-
mereteit bővítsék. 

A „téli falusi esték" nyolc 
műsorral jelentkezik. Hat 
egymást követő előadás a 
mezőgazdaság szerepével, 
helyzetével, főbb feladatai-
val foglalkozik. Az utolsó 
két műsort a növénytermesz-
tésről és az állattenyésztés-
ről készült szakfilmekből ál-
lították össze. 

A televízióműsor pénteken 
este 18 óra 30 perckor kez-
dődik. A programot heten-
ként közli a Rádióújság. 

A ..téli falusi esték" első 
előadását Keserű János föld-
művelésügyi miniszterhelyet-
tes tartja január 8-án. Té-
mája : a mezőgazdaság sze-
repe a népgazdaságban 

PRÉVOST: 

MANÓN LESCADT 

Prévost az úgynevezett 
„egyműves" írók közé tarto-
zik: a Manón Lescaut-val 
szerezte meg az irodalmi 
halhatatlanságot. Egy bonyo-
lult erkölcsű, ellentmondá-
sokkal telített korban állí-
tott a szerelem, a tiszta ér-
zés számára minden máson 
felül emelkedő emlékművet, 
s ennek hátteréül, a kont-
raszt erőteljessége érdekében 
megrajzolta a kor álerköl-
csének kuszaságát, a gyar-
matokon folyó kegyetlenke-
dést. művének világirodalmi 
jelentősége Goethe Werter-
jéhez hasonlítható. Sikerére 
és örökéletűségére jellemző, 
hogy az operairodalom egyik 
legszebb alkotásában, Pucci-
ni azonos című operájában 
is halhatatlanná váJt az elő-
ször Prévost által megéne-
kelt Manón szerelme. 

A Magyar Helikon kiadá-
sában megjelent művet Ko-
lozsvári Grandpierre Emil 
költői szépségű fordításában, 
Kass János illusztrációival 
kapja az olvasó. 

G. FLAUBERT: 

ÉRZELMEK I S K O L Á J A 

A nagy klasszikus francia 
remekírónak a regénye ki 
tudja hányadik kiadásban 
látott most napvilágot a Ma-
gyar Helikonnál? Hiszen ez 
a rendkívül népszerű és meg-
kapó regény csaknem száz 
év ú jabb és ú jabb generá-
cióinak volt olvasmánya ha-
zájában, s annyi más ország-
ban, köztük a mienkben is. 
Most az ú j kiadás Gyergyai 
Albert kiváló fordításában, 
bőséges jegyzeteivel és ta-
nulmányával kerül a magyar 
olvasók kezébe. E könyvet 
jogosan nevezik az ifjúság 
és az if júi lét nagy regényé-
nek, amelynek alapját egy 
romantikus fiatalember ro-
mantikus szerelme alkotja. S 
a tiszta szerelem és az em-
lékezés szálaiból szőtt re-
gény hátterében ott láthat-
juk az 1848-as francia forra-
dalom előtti és utáni fran-
cia társadalom korrajzát. 
Nem túlzás az a megállapí-
tás sem, hogy a gondosságá-
ról, művészi elmélyültségé-
ről oly híres szerző élete 
egyik legnagyobb — ha nem 
a legnagyobb! — alkotását 
tette le ezzel a regénnyel. 
Művében is elsősorban a rá 
annyira jellemző formai tö-
kéletességével, hanem a va-
lóság teljességére való tö-
rekvésével nyújtott nagyot. 
Az ú j magyar kiadás bizto-
san örömet okoz mindazok-
nak, akik hajdanában már 
lelkesedtek e regényért, s 
újabb, maradandó élménye-
ket szerez a mai fiatalság-
nak. amely most ismerked-
het meg e művel. 

komplett transzformátorállo-
másokat, nagy feszültségű 
kapcsolóberendezéseket, s 
ehhez mintegy 20 vállalat 
összehangolt munká ja szük-
séges. 1965 számunkra né-
hány ú j cikk bevezetésének 
az éve lesz. 

Az importáruk beszerzésé-
nél a kapcsolatok további 
szélesítésére törekszünk, ter-
mészetesen előnyben része-
sítjük azokat a cégeket, ame-
lyekkel kooperációs lehetősé-
gek vannak kibontakozóban. 

© Komplett laborató-

riumok külföldnek 

— Munkánk nem volt zök-
kenőmentes 1964-ben és 
nagy feladatok várnak ránk 
az idén is — mondotta Sze-
csődi Márton, a Metrimpex 
vezérigazgatója. A műszer-
export négy év alatt meg-
háromszorozódott, ez évben 
azonban nem annyira az ex-
port további nagyarányú nö-
velése, mint inkább a keres-
kedelmi munka hatékonysá-
gának fokozása a célunk. 
Gondoskodnunk kell arról, 
hogy műszereink működését 
figyelemmel kísérjük és az 
alkatrészellátást folyamato-
sabbá tegyük. Több ország-
ban kiépít jük a szervizháló-
zatot, s a vállalaton belül 
létrehozzuk az ennek megfe-
lelő szervezetet, a vevőszol-
gálati osztályt, amely egy 
kézben tartja az exportlis-
tánkon szereplő mintegy 
ezerféle műszer, alkatrész 
utánpótlását, ügyel arra, 
hogy a szervizmunka a leg-
szakszerűbben, gyorsan tör-
ténjék. Újabb piacokat ku-
tatnak fel szakembereink, 
megvizsgálják, milyen ma-
gyar műszerek értékesíthe-
tők például Pakisztánban, 
Indonéziában, Libanonban, 
Szíriában, Törökországban és 
Görögországban. 

J ó exportcikknek bizonyul-
tak a komplett laboratóri-
umok, s bár ezek kivitelét 
csupán három évvel ezelőtt 
kezdtük meg, máris a Met-
rimpex exportforgalmának 
15 százalékát képviselik. 

A megbeszélt találkozásra 

pontosan érkezett Magas, 

szélesvállú férfi. Kis bajusz 

szürkéllik az orra alatt. Sze-

mei v idáman csillognak. 

— Elnézését kérem a ké-

sésért de kolbászt füstöltem 

otthon, és egy kicsit elhúz-

tam az i dő t 

Meglepődve néztem az 
órámra. A nagymutató 
mindössze egy perccel ha-
ladta túl a megbeszélt Idő-
pontot 

— Ez nem késés — mond-
t a m 

— Egy perc is nagy idő. 
Különösen a mi szakmánk-
ban. 

Igazat keilett adnom. Zsol-
dos Imre vonatvezető. Ná-
lunk egy-két perces időki-
esés néha órás késést okoz-
hat. Hányszor és hányszor 
bosszankodunk, hogy a vo-
natunk nem érkezik meg 
pontosan a célhoz. 

— Ennek egyik fő oka, 
hogy vannak, akik azt tart-
ják, egy-két perc nem idő. 
De sok perctöredékből hamar 
lesz félóra. 

A pontosság titka 

— Mióta dolgozik a 
MÁV-nál? 

— Huszonkét éve. Voltam 
tehervonatkísérő, jegykezelő, 
1962 óta vonatvezető va-
gyok. 

Amióta vonatvezető, a 
szerelvények, amelyeken ő 
a „parancsnok", csak na-
gyon ritkán késnek. 

— Száz út közül három-
négyről érkezünk késve. 

A pontosság titka nagyon 
egyszerű. A vonatvezető fe-
lelősségtudata, szakmaszere-
tete, s persze a szervezőké-
pessége. 

— Hiába akarok én ponto-
san érkezni, ha a jegykeze-
lőket és a mozdonyszemély-
zetet nem érdekli, időben 
érkezünk vagy sem. Kollek-

ÖliKUúink ír fák 

Ki javítja meg 
a vízvezetékei? 

A Rózsa Ferenc sugárúti 
általános iskola vízvezetéke 
elromlott, s a viz az aknába 
folyik. A hibát többször je-
lentettük a vízmüveknek, sőt 
megrendeltük a munkát . A 
vízművek szakemberei meg-
állapították, hogy a munka 
elvégzése nem rájuk tarto-
zik, mert az órán belül van. 
Ekkor újból megrendeltük a 
Villamosipari K tsz-nél. A 
szövetkezet megrendelésün-
ket továbbította a vízművek-
hez. Itt újból megállapítot-
ták, hogy nem az ő feladatuk 
a javítás. A Csongrád Me-
gyei Villanyszerelő Vállalat 
kapacitás miatt nem vállal-
ta el a munkát . Ázt java-
solták, keressük meg az Épí-
tőipari Ktsz-t Itt közölték, 
hogy 3—4 napon belül elvég-

zik a munkát , de amikor a 
megrendelőn meglátták az 
általunk kalkulált összeget, 
közölték, hogy ennyi pénzért 
nem tudják kijavítani a hi-
bát. Ezek után nem ma-
radt más hátra, kisiparoshoz 
fordultunk, de ők sem vállal-
ták el a munkát . Most már 
csak egy kérdésünk van: ki 
javítja meg iskolánk víz-
vezetékét? 

Kőhegyi Sándor 

Rossz a gyalogjárda 
Mostanában sok szó esik 

még a Dél-Magyarország ha-
sábjain is a Sárga üdülőte-
lepről. Sajnos, az illetékesek-
nek nem jut eszükbe, hogy 
milyen nyaktörő gyalogjár-
dán lehet megközelíteni az 
üdülőtelepet. Ez nyáron is 
kellemetlen, ilyenkor télen 
pedig még inkább. Éppen 
ezért szeretném felhívni az 
illetékesek figyelmét, arra Is 
gondoljan-ik. hogyan lehet 
megközelíteni a Sárgát. 

Papp István 

Az utasokat meg kell 
várni ! 

Az elmúlt napokban a 2-es 

villamossal menten a Dugo-

nics térig, s át akartam 

szállni a textilművek felé 

közlekedő kocsira. Megörül-

tem, mert láttam, hogy a 

kocsi bent áll a megállóban. 

Örömöm nem sokáig tartott, 

mert a kocsi vezetője, mi-

után megállt a 2-es villa-

mos, elindította a textilmű-

vek felé haladót. Nemcsak 

a kocsit hanem az utasokat 

is meg kell várni az átszál-

lóknál. 

O. K.-né 

tív munka nélkül nem lehet 
eredményeket elérni. 

Zsoldos Imre meg tudja 
szervezni a kollektív mun-
kát. Szeretik a munkatársai. 
Nem főnöknek, barátnak te-
kintik. Együttesen igyekez-
nek a cél: a végállomás felé. 

Akad á l y ok 

De míg a vonat befut a 
végállomásra, mennyi apró 
dologra kell ügyelni! 

— Sok oka lehet a menet-

közben! késésnek. A teher-

szállítás fontossága miatt a 

tehervonatoknak elsőbbséget 

biztosítanak, s ha az áruval 

megrakott szerelvények nem 

tartják a menetidejüket, a 

személyszállító vonatokat is 

késleltetik. A esatlakoeó és 

ellenvonatok késése miatt te 

sokszor várakozni kell. Ha 

egy-egy állomáson nagy a 

csomagforgalom, tovább kell 

várni, m m t a meghatároBOtt 

állásidő. Ha sok az utas, a 

kis állomásokon sem mindig 

elegendő az egy-két perces 

tartózkodás. Ez mind késést, 

okozhat 

— S ennek, ellenére ho-

gyan érkeznek mégis ponto-

san? • 

— A jegykezelők időben 

közlik az utasokkal, milyen 

állomás következik, hogy 

amikor megállunk, már fel-

készül jenek a leszálláshoz. 

Akinek szükséges, segítenek 

is a leszállásban. A mozdony-

vezető gyorsabban vesz vi-

zet az állomáson, s a „fe-

szített" menetrend szerint 

viszik a szerelvényt Menet 

közben több olyan feladatot 

is elvégeznek, amit az állo-

máson kellene megcsinál-

niuk. 

Győze l em 

az i dő felett 

A vonatszemélyzet hibáján 
kívüli késéseket fáradságos 
munkával tudják csak meg-
szüntetni, s ha egy mód van 
rá, „utolérik" maguka t Hi-
szen, ha késnek, nemcsak az 
ő szerelvényük nem érkezik 
pontosan, hanem a csatlako-
zó vonatok is később indul-
hatnak. 

Zsoldos bácsi a naptárát 
mutatja. Egyik napon Pestre, 
máskor Békéscsabára utazik. 
Egyszer nappal, máskor éj-
szaka. 

— Nem fárasztja a rend-
szertelen pihenés? 

— Nem — utasítja vissza 
a „gyanúsítást". — Tudja, 
milyen jó érzés az, ha pon-
tosan érkezünk? Olyankor 
győztesnek érzem magam. 
Győztünk az idő felett. 

Amíg beszélgettünk, gyak-
ran gondoltam arra: milyen 
jó lenne mindig Zsoldos bá-
csi vonatán utazni. 

Kovács Attila 

Január tó l füzet l o rmá t umban jelenik meg 

a T ISZATÁJ 

A tizenkilencedik évfolyamába lépő irodal-
mi és kulturális lap, a Szegeden szerkesztett 
Tiszatáj januártól kezdődően füzet formátum-
ban jelenik meg, minden hónap 5-én, színes 
borítólappal, öt ív terjedelemben, példányon-
kénti 5 forintos árban. 

A lap szélesíteni kívánja olvasóinak körét, 
ezért nemcsak irodalommal fog'alkozik majd, 
hanem különböző rovataiban bó teret szen-
tel általában a kulturális élet, sőt ezen túl-
menően a mai magyar valóság izgalmas ak-
tuális kérdéseinek. Ezért a versek, elbeszé-
lések, regényrészletek, tanulmányok mellett 

riportok, szociog-
ráfiák, publiciszti-
kai írások i6 he-
lyet kapnak anya-
gában, melyet ne-
ves alkotók illuszt-
rációi egészítenek 
majd ki. 

A folyóirat elő-
fizetési ára egész 
évre 60,—, fél év-
re 30,—, negyedév-
re 15,— Ft. 

Az első szám technikai okokból e hó 15-én jelenik meg. 

Szerda. 1965. január 6. DÉL-MAGYARORSZÁG $ 


