
Tartalék 
a nyári 
munkákhoz 

Az Országos Kőolaj- és 
iSazipari Tröszt kedden ta-
•acskozásra hívta össze az 
érdekelt földművelésügyi 
ezerveket, hogy meghallgas-
sa az üzemanyag-ellátásra 
vonatkozó kívánságaikat és 
és megbeszélje velük a za-
vartalan, gyors ellátás ten-
nivalóit. 

A tanácskozásra ezúttal 
meg sem hívták a MÁV-ot, 
mert a vasúti üzemanyag-
szállítással jóformán már 
semmi probléma nincs. Az 
ÁFOR pedig új tankautók 
üzembehelyezésével jórészt 
tehermentesítette a vasutat. 
A mezőgazdaság ugyanekkor 
tároló kapacitását növelte 
annyira, hogy a három év 
előtti 4—5 nap készlet helyett 
ma már 10—12 napi készletet 
tárolhat. Ezt a készletet az 
olajipar szükség szerint biz-
tosítja is részére. 

A tanácskozáson bejelen-
tette, hogy a tavalyi 43 ezer 
tonna benzinnel szemben az 
idén 4fi 500 tonnát a múlt 
évben elfogyasztott 472 ezer 
tonna gázolajjal szemben pe-
dig 487 ezer tonnát irányzott 
elő az olajipar a mezőgazda-
gágnak. 

A Földművelésügyi Minisz-
térium, az Állami Gazdasá-
gok Főigazgatósága és az Ag-
rotröszt képviselőinek hozzá-
szólása után az értekezlet 
megállapodott az idei üzem-
anyag-ellátás lebonyolításá-
nak tennivalóiban. Az érde-
kelt szervek együttes akciót 
kezdeményeknek, hogy a 
pénzügyi szervek ne sújtsák 
büntetőkamattal azt a terme-
lőszövetkezetet, amely belá-
tása szerint normán felüli 
üzemanyag-készletet tartalé-
kol a nyári főszezonra. (MTI) 

Jobb menetrend, jobb közlekedés 
Sajtótájékoztató a MAV szegedi igazgatóságán 

Az öntudat 
meg a karrierizmus 

Kedden délelőtt a MAV 
szegedi igazgatóságán Kiss 
Kártily. az igazgatóság veze-
tője, valamint a 8-as, 9-es, 
10-es AKÖV és az Utasellá-
tó Vállalat vezetői tájékoz-
tatták a sajtó képviselőit az 
lOfiti 67-es új menetrendről, a 
személyszállítási, áruszállítási 
feladatokról, valamint a leg-
fontosabb beruházási és fel-
újítási munkákról. 

flz új menetrend 
A MÁV új menetrendje, 

amely 196fi. május 22-től 
1967. május 27-ig érvényes, 
már elkészült.. Különösebb 
változtatásokat nem találha-
tunk benne, csak néhány 
esetben tértek el a tavalyi-
tól. az intézkedések inkább a 
kulturáltabb utazás elősegí-
tését szolgálják. 

Az új menetrendek május 
15-e után Vásárolhatók a vas-
útállomásokon és az IBUSZ 
pavilonokban. Mivel az el-
múlt esztendőben kevésnek 
bizonyult a forgalomba ho-
zott menetrendkönyvecske, az 
idén 10 ezerrel többet nyom-
tattak, összesen 150 ezret. 
Érdekesség, hogy külön kis 
menetrendi összefoglalókat 
adnak ki a budapesti pálya-
udvarokról induló és oda ér-
kező vonatokról, valamint a 
balatoni vonatforgalomról. 

Az új menetrendben né-
hány figyelemre méltó változ-
tatás mégiscsak történik. Az 
elmúlt menetrendi időszak 
tapasztalatait felhasználva 
úgv döntöttek, hogy a Szeged 
—Budapest között közlekedő 
délutáni gyorsvonatpárt a té-
li időszak alatt sem korlátoz-
zák. Ezek a gyorsvonatok 
egész éven át közlekednek, s 
a zsúfoltság megszüntetése 
érdekében e vonalokat két 
dieselmotoros mozdony húz-
za és több kocsit rendeznek 
egy-egy szerelvénybe. 

Régi panasz volt a szegedi 
üzemek dolgozói részéről, 
hogy a reggeli 6 órás mű-
szakkezdés előtt sokat kellett 
várakozniuk, mivel a buda-
pesti személyvonat korán 
érkezett. Az új menetrendben 
annyi változás lesz, hogy 30 
perccel később érkezik a bu-
dapesti személy, s ez azt is 

jelenti, hogy Budapestről Is 
később indul; éjfél után öt 
perccel. 

Külön gyorsvonatok 
a szabadtérire 

Ugyancsak a múlt évi ta-
pasztalatokat vették figye-
lembe. amikor a Szegedi Sza-
badtéri Játékok idején 
gyengének bizonyult a fővá-
ros és Szeged közötti vonat-
forgalom. Most úgy határoz-
tak, hogy a játéknapok al-
kalmával olyan mentesítő 
gyors vonatpárt helyeznek 
forgalomba, amely körülbe-
lül 17 óra 30 perckor érke-
zik Szegedre és az előadások 
befejezése után indul visz-
sza a .fővárosba. Az idén is 
fenntartják azt a jól bevált 
gyakorlatot, hogy a játék-
napok idején Újszeged és 
Makó között minden előadá-
si napon. Hódmezővásárhely 
és Szeged között pedig szük-
ségszerűen mentesítő vonato-
kat állítanak forgalomba. 

Az új menetrend nem csu-
pán a belföldi közlekedés 
igényeit vette figyelembe, ha-
nem a hozzá csatlakozó és 
növekvő külföldi utazási igé-
nyeket is. Tekintettel arra, 
hogv a magyar—jugoszláv ha-
tárátlépést megkönnyítették 
és a kishatárforgalmat életbe 
léptették, a későbbi időpont-
ban Szeged és Horgos között 
szükség szerint újabb vonat-
párokat indítanak. 

Szeged és Pécs 
A Békéscsaba—Szeged— 

Dombóvár között közlekedő 
sebesvona t pár szerel vényei t 
— tekintettel az állandó zsú-
foltságra — megerősítik. Az 
új menetrend életbelépése 
után a szerelvényeket korsze-
rű kocsikból állítják össze, 
elöl-hátul működő motorosko-
csikkal és távvezérléssel irá-
nyítják a motorokat, hogy ki-
küszöböljék a szerelvény for-
dulásából eredő baleseti ve-
szélyeket. 

A kulturáltabb közlekedés 
megteremtését célozza az az 
intézkedés is, hogy ennél a 
sebesvonatpárnál külön pécsi 
vonatrészt csatolnak a szerel-
vényhez és így elkerülhető, 
hogy a Szeged felöl Pécsre 

utazó embereknek át kelljen 
szállniuk Bátaszéken, vagyis 
akár Békéscsabáról egyene-
sen Pécsig lehet utazni a 
sebesvonattal átszállás nélkül. 

Csongrád megye utazókö-
zönségét érdekli elsősorban, 
hogy visszaállították a Szen-
tesre 19 óra előtt érkező 
(7731-es számú) hódmezővá-
sárhelyi vonat csatlakozását 
Kiskunfélegyháza felé. Intéz-
kedésüket még bővítették 
avval is, hogy a Szentes -
Kiskunfélegyháza között köz-
lekedő és a budapesti, vala-
mint a szegedi gyorsvona-
tokhoz Kiskunfélegyházán 
csatlakozó vonat menetidejét 
gyorsították, mivel ezután 
egyetlen megállóhelyen sem 
állnak meg a szerelvények. 
A megállóhelyek utasai sem 
maradnak le azonban, mert 
őket az előbb említett vonat 
előtt egy mentesítő szerel-
vény szállítja majd el. 

Önkiszolgáló 
utasellátó kocsik 

Az Utasellátó Vállalat 
igazgatója elmondta, hogy 
ebben az esztendőben külö-
nösebb változás nem lesz az 
ellátásban. Az igazgatóság 
területén mintegy 1 millió 
250 ezer fiorint értékben vé-
geznek beruházást, illetve 
felújítást. Korszerűsítik az 
apátfalvi, a fülöpszállási, a 
lökösházi és a mezöhegyesi 
büféket. 

Mint újdonságot, említette, 
hogy a külföldi példákat fel-
használva néhány étkezőko-
csit és büfékocsit önkiszolgá-
ló rendszerű étkezőkocsivá 
alakítanak át és próbaképpen 
a legzsúfoltabb vonalakon 
forgalomba helyeznek. Az 
első kocsikat néhány év múl-
va helyezik üzembe, s ha 
beválik, akkor a későbbi idők 
folyamán több vonalon is al-
kalmazni fogják. 

17 nképesztő, miket hall 
néha az ember! Mint-

ha egyesek hivatásszerűén 
azzal foglalkoznának, hogy 
fejtetőre állítsák a valósá-
got, s így aztán gúnyos 
megjegyzéseket tehessenek 
rá. Pedig itt élnek a mi 
egünk alatt, ugyanazt. a 
kenyeret eszik, nem bántja 
őket senki, mégis sanda gya-
nakvás él bennük minden 
iránt, ami magától értető-
dő kifejeződése a társada-
lom egészséges fejlődésé-
nek. 

Miről van szó tulajdon-
képpen? A napokban dél-
után a központi villamos-
megállónál három elhanya-
golt külsejű fiatalember 
imígyen elmélkedett: „Mára 
KISZ-ben ügyködik a hülye, 
pedig értelmes fejnek lát-
szott. Közönséges konjunk-
túralovag lett, mint a töb-
bi". 

Szíven ütött ez a rémes 
logika Mert ugyebár az 
jött ki belőle, hogv az a 
sok ezer szegedi fiatal, aki 
izzó hangulatú gyűléseken 
tiltakozik az Egyesült Álla-
mok arcátlan vietnami ag-
ressziója ellen, vagy ön-
kéntes építőtáborokba je-
lentkezik; akik lelkes szó-
szólói a párt polit.ikajának, 
vagy szervezői különféle 
társadalmi megmozdulások-
nak; akik mind az iskola-
padban, mind a termelő-
munkában a jobbak közé 
akarnak tartozni — azok 
mind elvtelen karrieristák, 
s ráadásul elment az eszük. 
Próbáltam úgy elintézni 
magamban a hallottakat, 
hogy eh, mit kell ezen há-
borogni. Akik így beszélnek, 
azok az ifjúság véletlen fi-
gurái, az ilyen szélsőséges 
és egyedi ostobaság ellen 
már nincs orvosság. De az-
tán éppen ellenkezőleg cse-
lekedtem. A „szóvivőhöz" 
fordultam, hogy legyen szí-

Az idei kiinyvhéf eseményei 

Gyorsítani kell a beruházások 
és felújítások megvalósítását 

A városi tanács 
vb ülése 

A Szeged m. j. városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
tegnap délelőtt ülésezett. 
Napirendjén szerepelt a sze-
gedi tanácsi tervteljesítés ta-
valyi értékelése az 1964. évi 
decemberi párt- és kor-
mányhatározat tükrében. A 
határozatból adódó felada-
tok — a termelékenyebb, 
gazdaságosabb, minőségileg 
jobb munka, a vezetés szín-
vonalának emelése, a szük-
ségletek teljesebb kielégítése 
— végrehajtásában a városi 
tanács vállalatai, üzemei 
általában jelentős eredmé-
nyeket értek el. Ehhez ter-
mészetesen segítséget nyúj-
tottak a városi tanács illeté-
kes szakigazgatási szervei is. 

A tanácsi vállalatok, üze-
mek lermetésének növekedé-
se 98 százalékban a termelé-
kenység emeléséből szárma-
zik. s csupán 2 százalékát 
adja a munkáslétszám gya-
rapodása. Ez azt jelenti, 
hogy több üzemben korsze-
rűsítették a gépeket, általá-
ban tökéletesítették a gyár-
tási eljárásokat, helyesebben 
szervezték a munkát. 

A végrehajtó bizottság a 
tavaly végzett munka alap-
ján dicséretben részesítette 
az. Ecset- és Seprűgyárat. a 
Magfeldolgozó- és Vegyészeti 
Vállalatot, a Szegedi Nyom-
dát. a hangszerárugyárat. a 
gázművet és a városgazdál-
kodási vállalatot. 

Megállapította viszont a 
vb. hogy a tanácsi vállala-
toknál, üzemeknél tovább 
kell keresni a termeléke-
nyebb, gazdaságosabb mun-
ka módjaik Nem hanyagol-

ható el a vezetés színvona-
lának további javítása sem. 
A következő években is igen 
fontos a tanácsi ipar továb-
bi korszerűsítése, az öreg, 
avult gépek kicserélése — a 
rendelkezésre álló anyagi 
eszközök arányában. 

A beruházások, különösen 
a költségvetési felújítások 
megv a 1 ósí I á sá ba n mutat koz-
tak a legsúlyosabb hibák. Itt 
milliókat tesz ki a fel nem 
használt összeg azért, mert 
az. építőipar jónéhányszor 
nem tett eleget a szerződé-
sekben vállalt kötelezettsé-
geknek. Vonatkozik ez a ta-
nácsi építőiparra is. A vb 
határozatban mondotta ki. 
további intézkedéseket kell 
tenni a tanácsi építőipari 
vállalat munkájának javítá-
sáért és biztosítani kell az 
ingatlankezelő vállalat haté-
konyabb házilagos építőipari 
tevékenységét. Általában 

szükséges a beruházások és 
fel ú j í tások meg va 1 ósi t á sá na k 
gyorsítása, az összes lehető-
ség és eszköz racionális fel-
hasz.nálásával. 

Újból felmerült a sütőipar 
munkája. A vb a lakosság 
teljesen jogos észrevétele 
alapján foglalkozott a ke-
nyér és a péksütemény elég-
telen minőségével. Megálla-
pította: évek óta visszatérő 
probléma a kenyér minősé-
ge, amit a sütőipar külön-
féle okokkal magyaráz. A 
vásárlók viszont nem ma-
gyarázkodást várnak, hanem 
jó kenyeret és péksüte-
ményt. A vb utasította a vá-
rosi tanács illetékes szak-
igazgatási szervét, járjon el, 
hogy a sütőipar valóban ja-
vítsa a kenyér és a péksü-
temény minőségét, mert ez 
fontos közérdek, s végre ér-
demi éntézkedések kellenek. 

Dr. Simó Jenő. a Művelő-
désügyi Minisztérium Ki-
adói Főigazgatóságának ve-
zetője kedden a Magyar Saj-
tó Házában tájékoztatta az 
újságírókat az idei ünnepi 
könyvhét előkészületeiről, 
eseményeiről. 

Az idei ünnepi könyvhe-
tet május 28 és iúnius 5 kö-
zött rendezik meg. 

A május 28-i budapesti 
megnyitón Darvas József, az 
Írószövetség elnöke mond 
beszédet. A központi meg-

j nyitóval egv időben az or-
I szág számos üzemében, vál-
j lalatánál. több száz faluban. 
I művelődési otthonban ren-

deznek könyvkiállításokat. 

Ellátogatnak — már hagyo-
mányosan — az ünnepi 
könyvhét alkalmából íróink 
vidékre is. s több mint 130 
írót ismerhet meg személye-
sen is az olvasók sokezres 
tábora. 

A könyvhét ugvancsak ha-
gyományos eseménye, hogy 
könyvutcákat ..rendeznek 
be". Ilyen könyvutca lesz 
Budapesten. Nyírbátorban. 
Sopronban. Pécsett. Szege-
den és Kiskunfélegyházán. 
Ugyancsak ismét kibocsát-
ják az aiándéksorsiegyeket, 
s minden 50 forint értékű 
vásárlás után a vevők sors-
jegyet kapnak. (MTI) 

Ünnepi hetek Sopronban 

Május 27-én: megyei 
tanácsülés 

A megyei tanács 
vb ülése 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága tegnap 
ülésezett. A többi között fog-
lalkozott a sütőipari vállala-
tok munkájával. Megállapí-
totta, hogy a sütőipari válla-
latok munkája — Szeged ki-
vételével — sokat javult. A 
korábbi években állandó pa-
nasz volt a megyében a ke-
nyér minőségére, a késői ki-
szállításokra. Jelenleg a me-

gye városaiban és községei-
ben csak elvétve akad ilyen 
észrevétel, annál több vi-
szont a megye székhelyén, 
Szegeden. 

A vb döntött abban, hogy 
május 27-re összehívja a 
megyei tanács ülését. Ekkor 
a megyei tanács együttes 
ülést tart a megyei népfront-
bizottsággal. Az együttes ülés 
napirendjén a második öt-
éves terv megyei eredmé-
nyeinek értékelésére és a 
harmadik ötéves terv megyei 
irányszámainak ismertetésére 
kerül sor. 

A július elsejétől július 
torig tartó ünnepi hetek elő-
készületeiről kedden Sopron-
ban sajtótájékoztatón szá-
moltak be. 

Július 1-én toronyzenével 
nyitják meg az ünnepi he-
teket, majd hangversenyek 
egész sorát rendezik meg, 
dalostalálkozókat, opera-
előadásokat, kamarazene mű-
sort a soproni Haydn-kert-
ben, a fertődi kastélyban és 

a fertőrákosi kőfejtő Euró-
pa-szerte csodált óriási szik-
lacsarnokában. 

Az ünnepi hetek során 
rendezik meg a XI. soproni 
nyári szabadegyetemet, 
amely elsősorban az erdé-
szeti tudományág publiká-
cióit közli. 

Július 2-án és 3-án nem-
zetközi lovassport-versenyek 
lesznek Lövérekben. 

Jövőre elkészül 
az új KGST-székház 

A moszkvai városi tanács végrehajtó bizottsági ülésen 
foglalkozott a Moszkva folyó partján épülő KGST-székház 
problémáival. Az illetékes tervezővállalatokat kötelezték az 
adminisztratív épült terveinek teljes kidolgozására, hogy 
május 30-ra leadhassák az egész technikai dokumentációt. 
Az automatizálási és közművesítési tervek elkészítésének 
határideje 1966. augusztus 15. A KGST-központ adminisz-
tratív épülete 1967. régére, a szálloda ez év végére készül 
el. A negyedik negyedévben megnyitják a KGST-szálloda 
éttermét. 

A bolgár fővárosban befejeződött a KGST közleke-
dési állandó bizottságának hetedik ülésszaka. 

Az ülésszak résztvevői: Bulgária. Csehszlovákia. Len-
gyelország. Magyarország. Mongólia, a Német Demokra-
tikus Köztársaság és a Szovjetunió képviselői a közleke-
déssel kapcsolatos kérdések egész sorát vitatták meg. 
(MTI) 

ves magyarázza meg, mró 
lyen alapon ítélkezett ilyen 
lehetetlenül az ifjúság egé-
széről. Megütközve rám né-
zett, aztán hirtelen szó nél-
kül faképnél hagyott cim-
boráival együtt. 

1 7 m á r nem lepett meg 
annyira. Tipikus mód-

szere a butaságnak, hogy 
kitér a kontra vélemény 
elől, hiszen nincsenek ér-
vek a tarsolyában. A „srá-
cok" tehát eltűntek. én 
azonban még sokáig hallani 
véltem: „Közönséges kon-
junktúralovag lett, mint a 
többi". Hm. Maga Ls az 
Horezsnyi Emília? A Ti.sza 
Állami Áruház igazgatója 
megmutatta nekem a leve-
lét, amelyben a többi kö-
zött ez áll: „Ha az érettsé-
gim letétele után munkát 
kapok önöknél, minden tő-
lem telhetőt elkövetek, hogy 
meg legyenek velem eléged-
ve". S még negyvenhárom 
negyedikes gimnazista lány 
nyilatkozott hasonlóképpen. 
Maguk mindnyájan sötét 
szándékkal akarnak jó ke-
reskedelmi alkalmazottak 
lenni, vagy. megbolondul-
tak? Ugye, milyen sértő ez 
a feltételezés? 

C vajon mit szól a rága-
lomhoz. Szűcs Zsuzsa, a 

Tanárképző Főiskola KISZ-
titkára. aki önként vállalta 
a sok fáradozással járó tiszt-
séget? Mindenki előtt nyil-
vánvaló, hogy a világon 
semmi haszna sincs belőle, 
hanem belső meggyőződés-
ből vette magára a plusz-
gondot, tanársegédi munká-
ja mellett. Megkérdezhet-
nénk azonban még száza-
kat. ezreket a szocialista 
brigádokban, vagy az élet 
más felelős posztjain: azért 
állnak helyt becsülettel, 
mert szemben állnak a szo-
cializmussal, de valamiféle 
külső kényszer hatására 
nem tehetnek egyebet, mint-
hogy dolgoznak? Nevetsé-
ges. Horváth Lajos honvéd 
azt írta haza a szüleinek: 
„Tudjátok, hogy én min-
dig konok fejű voltam, 
olyan kételkedő természetű, 
semmit nem fogadtam el 
igaznak tekintélyalapon, 
csak akkor, ha meggyőződ-
tem róla. S most kértem fel-
vételemet a pártba. Senki 
nem agitált rá, saját elha-
tározásomból tettem, mert 
látom: csakis a kommunista 
politikának van jövője, 
nincs benne semmi huncut-
ság . . ." 

Általában valahogy ilyen-
formán növekszik fel az em-
berek öntudata, s ez termé-
szetes folyamat. Ki meri 
tehát Horváth Lajost kon-
junktúralovagnak bélyegez-
ni? Csakis a meggyőződés 
nélküli, cinizmusra hajla-
mos, felelőtlen, sehova sem 
tartozó egyének. Horváth 
Lajos érvényesülni akar? 
Minden bizonnyal, hiszen 
melyik fiatal nem akar 
érvényesülni? A becsvágy 
is normális emberi tulaj-
donság. s ha a képesség önzet-
len latbavetésére, az oda-
adó, tisztességes munkára 
épül, akkor teljesülését sem-
mi és senki nem akadályoz-
za. Az egyéni célok eléré-
sének — az élet a tanú rá 
— nem feltétele a párttag-
ság, a KISZ-funkció, mert 
a mi társadalmunk a nép 
egésze előtt megnyitotta a 
korlátlan lehetőségeket. Az 
kétségtelen: aki többet ad 
erejéből, tudásából a társa-
dalomnak, annak több er-
kölcsi megbecsülés is jár, 
annak előbb-utóbb anyagi-
lag is jobban kell boldogul-
nia. Nincs ebben semmi kü-
lönös. hiszen ez a szocializ-
mus alapelve, az ember lé-
nyege pedig a munka. 

4 mii országunk a dol-
gozó emberek hazája. 

Milliók törekvése, hogy ha-
tározottan menjünk előre a 
magunk választotta úton. 
Nevetséges helyzetbe kerül 
tehát az, aki egy oi*szágnvi 
tömeget elvtelen, meggyőző-
dés nélküli karrierizmussal 
rágalmaz. Sőt az ilyen em-
ber önmagát rekeszti ki a 
társadalomból. s ha nem ion 
meg a jobbik esze. =kkor 
éppen az ö .számára vá-
lik bizonytahviná az érvé-
nyesülés. 

F. NAGY ISTVÁN 
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