
Játék az idegekkel] Nemcsak a VIT-műszak alatt 
„Hidegháború" egy házon belül 

Évek óta Idegtépő harc-
ban élnek. Lakótársak. 

A levél, melyben keservét 
panaszolja dr. Perédi József 
nyugalmazott postafelügyelő, 
embertelen zaklatásról szá-
mol be. Hogyan lehetséges 
ez a rafinált „idegháború" 
egy szocialista 
— lázadozik a 

morú-kérő tekintettel. Az- hon, egész héten Asotthal-
tán suttogóra fogja hangját, 
nehogy meghallja a szom-
széd. . . A házigazda időn-
ként éjszaka, vagy kora ha j -
nalban, mielőtt munkába 
menne, Ijesztően megveri az 
ablakot „Piszok fajzat, más 

községben? zsírján élősködtök. Miért 
jóérzés az nem vettetek magatoknak la-

emberben. A helyszínen az- kast" — így szidalmazza a 
tán más megvilágításba ke- csendes öregeket, 
rül az ügy. Egyfelől védte- — Megmondta, hogy ki-
len, kétségbeesett, tisztesség- szekíroz a házból — magya-
ben megőszült házaspárt ta- rázza Perédi néni. Több 
lál a riporter; másfelől meg ízben bepanaszolták a közsé-
életerős. a szűk otthon nyo-
másától szenvedő édesanyát. 
Kinek van hát igaza? Mind-
két félnek. Jog áll joggal 
szemben. Az igazság az élet-
ben nem kétszerkettő. 

gi tanácsnál. Krappan el-
nök beszélt a házigazdával. 
Nem volt foganatja. Hát 
ilyen főhatalom Rúzsán Vö-

mön dolgozik. Felesége szor-
gosan varr. Kedves moso-
lya mögött idegesség remeg. 
Betessékel a szobába, az ud-
vari ablakot becsukja, ne-
hogy meghallja a beszélge-
tést a szomszéd. 

A Perédiék panaszára vá-
daskodással válaszol. Össze-
férhetetlen az asszony.. . és 
ehhez hasonlókat mond. Bel-
ső zaklatottsága lassan ön-
uralma fölé kerekedik: sír. 

Már nem firtatom, iga-
zak-e a vádak. Indítóokai 
ugyani s emberileg érthetők. 
Egyetlen szobában lakik 
ötödmagával. Eddig abban 

m 
Rúzsa központjában, hosz-

szú épület egyik felében él 

neki Lajos kisiparos?! — bíztak, hogy a postával 
csodálkoztak az öregek. És együtt elköltözik a lakó is. 
kétségbeesett levelet küldtek ° e i t t maradt, s ezzel tü-

relmük végetért A három 
gyerek nagy, lányuk nem 
lakhat a fiúkkal egy szobá-
ban, a férj-feleség sem a 
gyerekekkel. 

— Több mint tíz éve tű-
rünk és várunk. Nem bír-

a szerkesztőségbe. 
Dr. Perédit 1954 végén he-

lyezték Rúzsára. Mint pos-
— _ , tavezető, szolgálati lakás-

a Perédi hazaspár. Oszhaju, ként kapta mai o t thonát 
kedves, finom öregek. A 70 Tavaly ú j épületbe költö-
éves bácsi idegrendszere z d t t a posta, Perédit nyug-
eléggé elhasznált szíve gyen- díjazták. A lakásban ma- 4 u k tovább Attól félek hoev 

* r a d t ' 3 2 f 0 r i n t h á z b é r t i ^ ^ v L m váraükn r 
^ . ^ S c T a ^ I A g a z d a - , a m i n t m o n d t a k log fog történni - mondja ra volna szüksége. A falu _ többet követelt Ezért 
csendes légköre, a nyugdi- zaklatja. 
jas életritmus mindezt biz- __ Remélhetünk-e valami 

változást, szerkesztő úr? — 
kérdik ijedt tekintettel. 

tosítaná ls. Csakhogy itt van 
ez a házon belüli „hideghá-
ború." 

— Jó. hogy jött, szerkesz-
tő úr, mert már nem bír juk 
tovább. Vasárnap is patta-
násig feszült a helyzet — pa_ 

A hosszú épület 
a j ta ja Vőneki Lajos 

naszolja az idős néni szo- nába nyílik, A fé r j nincs itt-

Minderről Perédiék „nem 
tudnak". Ég a Vőneki csa-
ládot sem érdekli az idős 
házaspár helyzete. Ki-ki a 

másik maga igazát fúj ja . Ebben a 
ottho- szomszédsági peres-ügyben a 

Előzzük meg 
a baleseteket 

Hasznpg munkaeszköze, se- rülmények között dolgozó 
gítője a gép az embernek a műhelymunkást a balesettől, 
mezőgazdaságban is. De ve- «» , , 

Ne legyen szükség 
men tődobozra 

szélyekkel is együtt jár ott, 
ahol gondatlanság és fegyel-
mezetlenség mutatkozik. 

Sajnos, a mezőgazdaság 
állami szektoraiban 1959-től 
1964-ig. tehát öt év alatt a 
tízezer főre jutó halálos bal-
esetek száma 2,25 százalék-
kal, a balesetek miatt ki-
esett munkanapok száma 51 

Egy termelőszövetkezetben 
a napokban a silózást szem-
léltük. Itt az történt, hogy 
apróbb javítás miatt a siló-
töltő gép etetőrészénél levet-
ték a védőrácsot, majd enél-

százalékkal növekedett. Ked- kül folytatták a munkát, 
vezőbb a kép, ha 1964 első M é 8 látni is rossz volt, ami-
kilenc hónapját vizsgáljuk: l>"en közel került az embe-
az 1963-as 2,40-ról 1,6 főre rek keze a gyorsan forgó 
csökkent a halálos balese- hengerekhez. A balesetvé-
tek száma. A termlőszövet- delmi felelős érdeklődésünk-
kezetekben az 1961-től 1964- re nyomban előszedte a kéz-
ig terjedő 3 év alatt a tíz- n é l l e v ° és szabályosan fel-
ezer főre számított balese- szerelt mentődobozt. De az 
tek számmá 1,11 százalék- ilyenféle balesetvédelem már 
kai, a kiesett munkanapok • eső után köpönyeg^Nagy ba j 
száma pedig csaknem két- az> amikor a mentődobozhoz 

kell nyúlni. S igazi védeke-
zésnek egyedül a gondosan 
előrelátó megelőzést fogad-
hat juk el. 

A mezőgazdaságban 1963- í f f t ^ S t 
<n isrtinf vítvu^o- n u i annak is, hogy termelő-

szövetkezeti majorokban 
gyermekek játszadoznak a 
darálót, morzsolót, szelek-

szeresére emelkedett. 

Az ok: gondatlanság 

ban történt halálos kimene-
telő balesetek mintegy 51 
százaléka traktorvezetőknél, 
11 százaléka mühelymunká-
c/xlmál r „ó^ ia i™ ooaAH. meghajtó motorok, gé-

pék mellett. Nem szorul kü-
lönösebb bizonygatsára, mi-
lyen tragikusak a felnőttek 
gondatlanságából eredő gyer-
mekbalesetek. 

soknál, 8 százaléka segéd-
munkásoknál és 5,4 száza-
léka rakodómunkásoknál (a 
többi egyebütt) fordult elő. 
A baleseteket előidéző okok 
között első helyen szerepel 

zeUenség.^Utas'ság. ^ e k ^ á Megelőzés, ellenőrzés 
tényezők a halálos balesetek 
73 százalékát tették ki. A 
halálos balesetet szenvedők 
40 százaléka 20—40 év és 26 
százaléka 40—50 év közötti 
ember volt. 

Az említett tények és ada-
tok világosan mutatják, 
mennyi minden közreját-
szik a baleseteknél; milyen 
fontos a gondolkodás for- megtartanak 
múlása, a mezőgazdasági 
dolgozók felvilágosítása, ok-
tatása a veszély elkerülése 
érdekében. 

Sok veszélyt rejtenek ma-
gukban a mezőgazdaságban 
egyre rohamosabban terjedő 
kémiai szerek is. Elég a fe-
ledékenység, az aprónak tű-
nő vigyázatlanság, hogy 
megtörténjék a baj. Meg-
előzni pedig csak úgy le-
het, ha minden előírást, sza-
bályt nagyon pontosan és — 
többszörösen ellenőrizve — 

Nemrég az egyik gépállo-
más nagy szerelőműhelyé-
ben a művezető — aki egy-
úttal balesetvédelmi felelős 
is — elégedetten mutogatta 
a falakra frissen festett bal-
esetvédelmi utasításokat, jó 
tanácsokat. Ara az 
gyors fordulatszámú, 

Mezőgazdasági gépgyártá-
sunk célszerűen törekszik ar-
ra, hogy a gépekkel minden 
hozzáértő ember biztonságo-
san dolgozhassák. Vétkes 
könnyelműség hát minden 
felelőtlenség, amelyre nem 
fogadhatunk el semmiféle 
mentséget, magyarázatot. 
Még azzal sem érhetjük be, 
hogy utólag a mulasztókat 

egyik felelősségre vonják, meg-
nagy büntetik, önmagunk és em-

teljesítményű forgácsológép bertársaink egészségét, testi 
mellett kupacokban állt a épségét csak úgy óvhatjuk 
hulladék és a gép védőié- igazán, ha minden baj t meg-
mezei közül három a földre előzünk. És ez nem egysze-
fektetve hevert. A szakmun- rűen reszortfeladat — gond-
kás igy dolgozott a gépen, ja és felelőssége mind a ve-
Teljesen nyilvánvaló, hogy a zetőnek, mind a beosztott-
még oly szép feliratok sem nak, mindnyájunknak! 
„védik meg" az ilyen kö- Horváth László 

leglényegesebbről megfeled-
keztek: a kölcsönös megér-
tésről. A megegyezésről. 

Lehetőség van. Hiszen a 
tavaly üresen maradt pos-
tahivatali szoba-előszoba 
mindkét fél javára kedvező 
megoldást kínál. Csakhogy 
ehhez az is szükséges, hogy 
a községi tanács ne vitassa 
el a felszabadult lakrészt jo-
gát az öttagú családtól. In-
kább segítse hozzá. S akkor 
a háborúságban élő két csa-
lád — a tanács vezetőinek 
jóindulatú közbenjárásával 
— megosztozhat a szobákon. 

A zaklatás indítóoka em-
berileg megérthető. De ugyan-
akkor elítélendő ez a ve-
szélyes játék az idegekkel. 
A harag rossz tanácsadó, az 
idegőrlő bosszantás értelmet-
len. Kölcsönös megértéssel 
hamarabb célhoz érnek. 

Balogh Ödön 

Szegeden a VIT-műszakot 
a textilművek fiataljai kez-
deményezték. Mindenki úgy 
érzi, hogy a legnagyobb tel-
jesítményt éppen a kezdemé-
nyezőknek kell nyújtaniuk. 
Bátran állíthatjuk, hogy az 
elsők nem okoztak csalódást, 
ma is az élen járnak. A szö-
vődé „A"-műszak fiataljai-
nak kezdeményezése valójá-
ban a VIT-műszak során 
bontakozott ki. Ma már a 
„B"- és a „C"-műszak fia-
taljai is követik a példát és 
sikerrel birkóznak meg azok-
kal a szép feladatokkal, 
amelyeket önmaguk vállal-
tak. 

A rendszeres szakmai 
képzés 

A jobb munkát, a minő-
ség javítását teszi lehetővé, 
ha a művezetők, segédmű-
vezetők pontosan ismerik a 
megelőző munkafolyamato-
kat és hozzáértőén mondják 
meg mi az, amit a munka-
társaktól kérnek, hogyan te-
hetik könnyebbé, eredmé-
nyesebbé munkájukat. 

Jó szervezés, ügyes ötlet a 
másik kezdeményezés is: a 
rendszeres szakmai tovább-
képzés. 

Tizenegy jó szakember vál-
lalkozott arra, hogy részle-
tesen kidolgozza a temati-
kát, hogy az egyes gépek-
nél melyek azok a fogások, 
amelyekkel a folyamatos 
üzemeltetést biztosítani le-
het, illetve melyek a leg-
gyakoribb hibaforrások, és 
azok gyors elhárításának 
módszere. A vitaindító elő-
adások, a gépen általánosít-
ható hibák felismerésének és 
elhárításának módjairól álta-
lában fél óránál nem tarta-
nak tovább, viszont a beve-
zetőt követő vita két-három 
órát is igénybe vesz. Vajon 
kell-e ennél szemléltetőbb 
példa arra, hogy a textil-
művekben vállalt továbbkép-
zés nem egyszerűen felaján-
lás, hanem igazi vállalás. Ha 
kell, íme: az előadásokról 
egyetlen művezető sem hi-
ányzott még. s a segédmű-
vezetők közül is csak néhá-
nyan, azok is igazoltan. 

I Kiváló Ifjú Technikus 
elmért 

Az eredmény, a gépek 
műszaki állapota máris jobb. 
Kevesebb a gépállás, gyor- • 
sabb a javítás, és jobb a 
munka minősége. Százalék-
ban is kifejezhető ez. A „B"-

Okosan hallgat-
Ez a szép hölgy, aki oly 

csábos pózban tar t ja magát, 
nem más, mint Irma Capace 
Minutolo, a nemrégiben el-
hunyt Faruk volt egyiptomi 
király szeretője. A római 
Via Veneto köreiben „Miss 
Farao"-nak is becézett, ne-
vezetessé lett Irma kisasz-
szony — akire a Falstaff-
külsejű ex-király tíz év alatt 
nagy vagyont költött — nem 
véletlen kapaszkodik ujjacs-
káival egy függönybe. 
Ugyanis lelkében a függöny 
elé kívánkozik, színpadról 
szeretné meghódítani az em-
bereket. „Ha Soraya, az irá-
ni sah volt felesége ma film-
színésznő — gondolta ma-
gában Irma Capace Minu-
tolo — miért ne lehetnék én 
énekesnő?" Beiratkozott hát 
Franco Ghitto-hoz, a Piom-
bino-i opera tenoristához, 
aki az ambiciózus hölgyet 
megtanította a „Faust" 
Margit-jának szerepére. S a 
hírek szerint az opera ve-
zetői beleegyeztek abba, 
hogy a jövő évad kezdetén 
fellépjen náluk a Faruk 
utolsó éveit megédesítő Ir-
ma kisasszony. A római új-
ságok szerint „Miss Farao" 
sok mindent örökölt a belé-
habarodott Faruktól. S ez 
nagyon fontos. Mert egy 
kezdő énekesnőnél — külö-
nösen a mondén világban 

tud. A hangja. No, nem any-
nyira az énekhangja — 
amelynek kiművelése nem 
bizonyos, hogy sikerrel jár 
— hanem inkább a rendes 
beszédre alkalmas, köznapi 
hangja. Irmácska ugyanis 
— mint egy nyilatkozatában 
sejteni engedte — sok olyas-
mit tud Farukról, ami a 

- kellemesen « a az király családjának nem 
enekkultura hiányosságait é p p e n k / U e m e s „ 0 4 n 
a villa, a jacht, a „Jaguár." ... , , 
És az édes Irma rendelke- ^ f

s z e r „ 
zik ilyesmikkel. Ha pedig 
jelenlegi vagyona kifogyna, 
akkor van egy olyan tőkéje, 
amit mindig értékesíteni 

tHa én 
a szá-

mat . . . " A királyi család-
nak tehát az a jó, ha ez 
a száj inkább — é n e k e l . . . 

A. G. 

műszak 91,1, a „C"-műszak 
93,5, az „A"-műszak 103,4 
százalékos telj esi tményt és 
ezen belül néhány százalé-
kos eltéréssel majdnem 100 
százalékos minőségi ered-
ményt ért el. Igaz, az érté-
kelés, ha a valóságot akarja 
tükrözni — s ez a feladata 
— most még nem adhat hű 
képet a VIT-műszak ered-
ményeiről, de máris jelzi: 
a textilgyári fiatalok komo-
lyan veszik a vállalást. 

Ismét egy jellemző eset: 
a szövőelókészítő és fonoda 
csatlakozott a műszaki to-
vábbképzési felajánláshoz. E 
feladat jóval túlnyúlik a 
VIT-műszak határidején, 
vagyis azt jelenti, hogy bár 
a VIT-műszak két hónapig 
tart , a VIT-műszak kereté-
ben tett vállalás teljesítése 
tovább folytatódik. Erre is 
találni számos jellemző pél-
d á t Ragadjunk ki egyet 
közülük: Nap mint nap több 
és több fiatal jelentkezik a 
„Kiváló I f jú Technikus" cí-
mért meghirdetett munka-
feltételek teljesítésére. A 
textilművekben a KISZ-bi-
zottság legalább 80 jelentke-
zőre számít, de az eddigi 
számadatok is azt igazolják, 
hogy jóval több sikeres vál-
lalásra kerül sor. Ügy gon-
dolják, hogy a VIT-műszak 
adta lendület az önköltség-
csökkentés, az újítások és a 
technológiai fegyelem betar-
tása, valamint a szakmai is-
meretek és a politikai okta-
tásban való részvétel felté-
teleit magában foglaló ver-
seny újabb és újabb fiata-
lokat vonz, s ezért augusz-
tus elejéig nem zárják le 
a jelentkezést. Ez helyes el-
gondolás, mert a VIT-mű-
szak után egyértelműbben, 
könnyebben értékelhető az 
ú j cél elérésére törekvő fia-
talok munkája. 

I társadalmi munkaórák 
Nem lenne teljes a kép, 

ha nem szólnánk arról, hogy 
a gyárrészleg vezetői minden 
tekintetben támogatják a 
fiatalok — s éppen az előbbi 
példák bizonyítják — nem 
szalmaláng szerű verse-
nyét Az üzemvezetők és 
más jelentős műszaki beosz-
tású dolgozók mindig dtt 
vannak a szakmai tovább-
képzést célzó előadásokon. 
Figyelemmel kísérik a fiata-
lok újításait, és nem utolsó 
sorban támogatják a minő-

ség tekintetében országos 
szinten is kiemelkedő mun-
k á t Rokonszenvvel kísérik 
a fonoda—szövődé között ki-
alakuló versenyt, amelyben 
a fiatalok társadalmi mun-
kában több mint 2200 mun-
kaórát ajánlottak fel és fo-
lyamatosan teljesítenek is. 
Ezidőben elsőrendű tenni-
valók közé tartozik az úgy-
nevezett üzemi rend megte-
remtése, részleteiben: a fő 
közlekedési útvonalak rend-
bentartása, a tűzvédelem 
megerősítése és a balesetel-
hárítás. 

Érdekes, s bizonyára ke-
vesen hiszik, de igaz, a f ia-
taloknak e nehéz üzemi fel-
adat mellett jut idejük 
kultúrmunkára, sportrendez-
vények megtartására. Mint 
hírül adtuk a gyár „C" mű-
szakja sikeres klubdélutánt 
tartott. Ezt előzte az „A" 
műszak és rövidesen követi 
a „B" műszak klubdélután-
ja is. Rendszeresen edzenek 
az alapszervezetek és az 
ipari tanulók kézilabda-csa-
patai is, hogy az üzemi baj-
nokságban elért eredmé-
nyek után a városi bajnok-
ság keretében is öregbítsék 
üzemük jó hírnevét. Bizony 
nem könnyű a komoly üze-
mi munka, a társadalmi 
munka, a kultúrtevékeny-
ség és mellette sportteljesít-
mény elérése. De fiatalok. 
Maguknak dolgoznak, s tud-
ják a maguk életét teszik 
szebbé, ha minden tekintet-
ben kiválók lesznek, helyt 
állnak és valamennyien az 
ország és egyben saját ja-
vukra dolgoznak. 

I „fiatalok BVára„ 
Szó volt a művezetőkről. 

Bizonyára sokan úgy gon-
dolják, hogy a művezetők 
már meglett komoly embe-
rek. A komolysághoz nem 
férhet kétség, de a textil-
üzemben még valamennyien 
KISZ-tagnak számíthatnak, 
hiszen átlagos életkoruk 
nem haladja meg a 28 évet, 
a segédművezetőké p>edig 
19—20 évet. így dolgozik, 
alkot a „fiatalok gyára", a 
VIT-műszakot kezdeményező 
textiles KISZ-sereg. Bízunk 
benne, hogy nemcsak kezde-
ményezők, hanem verseny-
elsők is lesznek az egész né-
pünk békevágyát kifejező 
VIT-műszakban. 

k : Ö. 

Olvasóink írják 
EGY JÁTSZÓTÉR ÜGYE 

Hol legyen a játszótér? Az ú j -
szegedi Ogyessza lakónegyed 
XVIII-XIX-es épületének 
északkeleti, vagy délnyugati 
oldalán? Erről vitatkozunk 
már idestova több mint há-
rom hete az I. kerületi ta-
nács építési és közlekedési 
csoportjának illetékeseivel. 

Mi azt szeretnénk, ha a 
délnyugati oldalon létesíte-
nék a tervezett játszóteret. 
Többek között azért, mert 
a 105 lakás valamennyi ab-
laka erre az oldalra néz, 
így a szülők könnyen szem-
mel tar that ják gyermekeiket. 
Am kérelmünkkel és érveink-
kel szemben az illetékesek 
is mondják a magukét, ha-
tározottan elzárkóznak a 
terv módisítása elől. Szerin-
tünk azonban — egy kis be-
látás és jóindulat kellene 
csak — ott kellene építeni 
a játszóteret, ahol a lakók is 
célszerűnek találják. Hiszen 
az épülő lakónegyednek el-
sősorban a lakók kényelmét 
kell szolgálnia. Annál is in-
kább szeretnénk, ha figye-
lembe vennék kérésünket, 
mivel ez a közérdekű módo-
sítás nem járna költséggel s 

nem borítaná fel a negyed 
esztétikai „egyensúlyát" 
Az Ogyessza lakónegyed 
III. lakásszövetkezetének 

igazgatósága 

ELHANYAGOLT 
A KISKUNDOROZSMAI 

FÜRDŐ 

Az idő jóra fordultával 
munkanapokon 3—400, ün-
nepnapokon pedig 7—800 
ember, sok gyermek keresi 
fel a kiskundorozsmai Sóstó 
fü rdő t Sajnos a fürdő egész-
ségileg és balesetvédelmileg 
is igen kifogásolható álla-
potban van. A nemenkénti 
egy mellékhelyiség rendkívül 
elavult, nem zárható, s a 
hátsó oldala hiányos, így a 
külvilággal szabadon érint-
kezik. 

Az általános nagy látoga-
tottság miatt a fürdő vízte-
rét ugyan növelték, de úgy, 
hogy a sás és az egyéb hely-
foglaló vízi növényeket sar-
lóval letarolták. Sajnos a 
víz alján ott maradt a 20— 
30 centiméter hosszúságú 
nyárs-szerű tarló. Kevés a 
kabin is. 

K. N. K. 

Minden érdeklődőnek kereseti lehetőséget és egyben 
szórakozást is biztosít a 

Szegedi Szabadtéri Játékok 
statisztériá j ában 
való részvétel! 

Férfi és fiúgyermek jelentkezők felvétele július 6-án 
du. 17 órakor, női és leánygyermek jelentkezők fel-
vétele július 6-án du. 18 órakor lesz a Dóm tér 
nézőterén. x K 239 
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