
Önbizalom 
és hozzáértés 

A z üzemi étkezde egyik törzsasztalánál — ahol évek 
óta együtt ebédel a textiles brigád — parázs vitát 

hallgathatott végig az újságíró: az egyik szakmányveze-
tőről esett szó, aki szaktudásónak hiányát nagy hanggal, 
túlzottan magabiztos fellépéssel igyekszik ellensúlyozni. 
És itt került a jegyzetfüzetbe a csípősen ironikus, de is-
métlődő tapasztalatok által megérlelt mondás: „a hozzá 
nem értés okozza a nagy önbizalmat". 

A túlzott magabiztosság még akkor se szimpatikus, 
ha kellő tudásra alapózódik: hát még mennyire ellen-
szenves, ha palástja a hozzá nem értésnek, a szaktudás 
hiányát igyekszik feledtetni! Az elbizakodottság igen 
rossz tanácsadó: tévútra viheti még azt az embert is, 
akinek tudásából, képességéből sokra futja, hát még az 
olyat, aki akár a kellő ismereteket, akár a szükséges ké-
pességeket is nélkülözi! Varinak még ügyeskedők, akik 
ezzel-azzal, de felszínen tartják magukat: hol az elnöki 
posztot töltik be valamelyik kisipari szövetkezetben, hol 
meg szakértőként működnek valamelyik vállalatnál. Em-
líthetünk olyan példát is, ahol a mindent elvállaló, de 
semmihez nem értő előadó munkakönyvében nyolc, kü-
lönböző iparágakhoz tartozó üzem pecsétje szerepel. Va-
jon milyen munkát végezhetett ez az előadó, aki a nyolc 
közül egyik szakma alapjait sem ismerte? 

Hiba lenne azt gondolni, hogy a túlzott önbizalom 
csak néhány ügveskedő, akarnok vagy felelőtlen sajátja. 
Nem egyszer a jószándékú igyekezet, a nagy ügybuzga-
lom kerül párba vele, s ez a nehezebbik eset. Az ügyes-
kedőt, a törtetőt, a felelőtlent könnyebb leleplezni; jóval 
nehezebb már boldogulni azzal, aki jót akar, aki igyek-
szik, de vagy talentuma, vagy tudása nincs hozzá. Mégis, 
mindkét esetben következetesen ragaszkodnunk kell ah-
hoz, hogy a vezetői posztok bármelyikét csak olyan em-
ber töltse be. akit politikai és szakmai tudása, emberi 
adottságai, képességei alkalmassá tesznek erre. Ez nem-
csak elvi kérdés, nagyon is gyakorlati követelményekre 
alapozódik: napjaink bonyolult valósága, a termelési 
színvonal fokozódása, az emberek közötti kapcsolatok 
sokrétűsége össztársadalmi erdemként fogalmazzák meg 
a dilettantizmus száműzetését, a megfelelő embert a meg-
felelő helyre elv következetes gyakorlati érvényesítését. 

C a gazdaságirányítás új rendszere életünk minden 
területén a jelenleginél jóval magasabbra emeli a 

mércét, s bátran állíthatjuk, hogy huszonegy esztendő 
alatt olyan vezetők sokasága nevelődött ki, akik a ma-
gasabb mércének is maradéktalanul megfelelnek. Érzik 
növekvő felelősségüket és készülnek is rá. Ám ha keve-
sen is. de vannak olyanok, akik megrekedtek, diplomá-
jukat örök biztosítéknak vélik, s elfelejtik, hogy az ön-
magában csak papír. És vannak olyanok is, akik úgy hi-
szik, hogy a megváltozott körülmények között is majd 
esak „kibeszélik" magukat. 

Az irányítás tudományos megalapozottsága, a vezetés 
színvonalának növelése, az új munkastílus térhódítása 
jelenlevő valóság életünk minden területén. A vezető 
beosztásban dolgozókkal szemben támasztott társadalmi 
igény rohamosan nő: olyan légkör alakul ki, amelyben 
magára marad az, aki hangjában és nem szaktudásában, 
magabiztosságában és nem emberi alkalmasságában hisz. 
A hozzáértéssel párosult egészséges önbizalom a jelentős 
tettek, a jó munka alapja: a hozzá nem értéssel frigyre 
lépő túlzott magabiztosságot a végzett munka szigorú, de 
reális értékelése, a mindennapi tettek eredményességének 
számonkérése gyógyítja a leghatásosabban. 
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Egyre n6 a szegedi fesztivál vonzása 

Megkezdődött a szabadtéri játékok 
idei előadássorozata 

Már-már hagyományossá 
válik a Szegedi Szabadtéri 
Játékok történetében, hogy a 
megnyitó napján a termé-
szetes izgalmon kívül a ter-
mészet is incselkedik a ke-
délyekkel. Így történt teg-
nap is. Reggel ólomszínűre 
vált az ég és egész délelőtt 
izgalomban tartotta az em-
bereket: esik, nem esik? És 
délután egy óra körül meg-
eredt. Előbb záporozott, az-
után megbékült és szitálga-
tott az eső. De a nap is elő-
előbújt néha. Eközben pedig 
telefon- és telex-kérdések 
érkeztek Szegedre az ország 
minden részéből. „Lesz elő-
adás? Itt z u h o g . . M i t vá-
laszolhatott erre Szeged? 
„Természetesen lesz . . . Itt a 
felhőzet már szakadozik . . ." 
S végül a reménykedés me-
teorológiájának lett igaza. 

Nyolcezer látogató 

A forgalom már reggeltől 
fővárosi volt. Külföldi autók 
százai parkoltak az utcákon, 
tereken, s később zsúfolt 
autóbuszok futottak be az 
ország minden részéből és 
külföldről is. Két különvonat 
is érkezett a szabadtéri já-
tékok megnyitójára — Mis-
kolcról, illetve Székesfehér-
várról — közel ezerötszáz 
utassal. Leginkább délről 
volt nagy a külföldi vendé-

A Vietnam elleni agresszorok 
nem kerülhetik el 

bűneik következményeit 
Az-országgyűlés külügyi bizottságának nyilatkozata 

Az országgyűlés külügyi 
bizottsága a genfi egyez-
meny aláírásának 12. évfor-
dulója alkalmából július 
23-án Szirmai István elnök-
letével ülést tartott a par-
lament gobelin-termében. 

Az országgyűlés külügyi 
bizottsága Erdélyi Károly 
külügyminiszterhelyettes be-
számolója és az azt követő 
vita után a következő nyi-
latkozatot tette: 

— Az országgyűlés kül-
ügyi bizottsága a magyar 
nép mély érzelmeit fejezi 
ki, midőn haraggal és felhá-
borodással ítéli el az Ame-
rikai Egyesült Államok kor-
mányának és fegyveres erői-
nek háborús bűntetteit, a 
vietnami nép elleni rabló-
háborút. 

— A bizottság megállapít-
ja, hogy az Egyesült Álla-
mok kormánya, az érvényes 
nemzetközi egyezményekkel 
összeegyeztethetetlen, barbár 
módszerekkel felrúgja a 
nemzetközi jog alapvető 
normáit és napról napra 
szaporítja az emberiség és 
a béke elleni bűntetteinek 
számát. 

— A magyar nép mély 
meggyőződése, hogy az ag-
resszorok nem kerülhetik el 
bűnös tetteik következmé-
nyeit. A kiontott vérért, a 
kioltott emberi életekért, az 
elpusztított anyagi javakért 
és kulturális kincsekért vi-
selniök kell a felelősséget a 
világ közvéleménye, a népek 
színe előtt. 

— A külügyi bizottság üd-
vözli és teljes mértékben tá-
mogatja a Varsói Szerződps 
politikai tanácskozó testü-
letének július 7-i bukaresti 

nyilatkozatát. Helyesli és tá-
mogatja a Magyar Népköz-
társaság kormányának a vi-
etnami nép megsegítése ér-
dekében kifejtett politikai, 
gazdasági, kulturális és 
egyéb erőfeszítéseit Szüksé-
gesnek tartja, hogy a Ma-
gyar Népköztársaság kormá-
nya — internacionalista kö-
telezettségeinkhez híven — 
továbbra is minden lehető 
segítséget megadjon a viet-
nami népnek. A Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
kormányának kérése esetén 
járuljon hozzá, hogy a mind 
nagyobb számban jelent-
kező önkéntesek odautazza-

nak, s vállvetve harcoljanak 
vietnami testvéreinkkel. 

— A külügyi bizottság, 
összhangban a világ összes 
békeszerető erőivel, követeli: 
az Egyesült Államok hala-
déktalanul tegyen eleget a 
genfi egyezmény előírásai-
nak, azonnal szüntesse be 
agresszióját, hagyja abba a 
Vietnami Demokratikus Köz-
társaság területének bombá-
zását, vonja ki csapatait 
Dél-Vietnamból, tartsa tisz-
teletben a vietnami nép 
azon elidegeníthetetlen jo-
gát, hogy külföldi beavatko-
zás nélkül, saját maga dönt-
sön sorsáról. (MTI) 

gek áramlása, a röszkei ha- városismertető füzeit, még a 
tárállomáson, ahol már ed- határom megkapta és váló-
dig is százezernél több utas gathatott a rendezvények 
kelt át júliusban a határon, és szórakozási lehetőségek 
A napi négyezres átlaggal gatzdag sorozatából. Hogy 
szemben azonban a tegnapi válogattak is, arra legfőbb 
határforgalom a duplájára bizonyítók a pénzforgalom: 
emelkedett. sokan már a határon, az ide-

Az itt átkelő külföldiek femfargalmd pavilonnal 
egy részének Szeged volt az gondoskodtak magyar költő-

Jugo- pénzről. 

Az Országos Béketanács 
tudományos bizottsága 

elnökségének nyilatkozata 
Az Országos Béketanács 

tudományos bizottságának 
elnöksége a magyar tudós-
társadalom nevében és kép-
viseletében nyilatkozatban 
foglal állást az Egyesült 
Álllamok vietnami agresz-
sziója ellen. Felhívással for-
dult a világ tudósaihoz és 
kérte: Mindazok emeljék fel 
szavukat a vietnami háború, 
a vérontás, a szörnyűségek 
ellen, akik életük céljának 
az emberi élet és fejlődés 
szolgálatát tekintik. Tilta-
kozzanak az ellen, hogy a 
Pentagon kísérleti telepének 
tekintse Vietnamot. Köve-
teljék a hadüzenet nélküli 
háború megszüntetését, a 
népek önrendelkezési jogá-
nak tiszteletben tartását, 

— Mi, magyar tudósok 

tiltakozunk az amerikaiak 
szennyes vietnami háború-
ja ellen és szolidaritásunk-
ról biztosítjuk az agresszió 
áldozatát: a vietnami népet. 
Követeljük, hogy az Egye-
sült Államok az 1954-es 
genfi egyezmény alapján 
járuljon hozzá a béke hely-
reállításához, vegye elejét a 
további vérontásnak, félté, 
tel nélkül szüntesse meg a 
Vietnami Demokratikus 
Köztársaság elleni bombatá-
madásokat, tartsa tisztelet-
ben a népek önrendelkezési 
jogát és vonja ki csapatait 
Vietnamból. Szabadságot és 
önrendelkezést a vietnami 
népnek! Békét az egész vi-
lágnak! — fejeződik be az 
Országoos Béketanács tudo-

iámyos bizottsága elnöksé-
«ánek nyilatkozata. 

úticélja. S megnyílt 
szlávia felől egy új , 
út" is: a Tisza. Egy vízibusz 
és tíz motorosónak hozta 
tegnap a vendégeket. 

Kisebb csoportokban len-
gyel, csehszlovák, osztrák, 
olasz és román turisták is 
jöttek Szeged ünnepére. 

Együttesen körülbelül 
nyolcezer vendéget fogadott 
szombaton a fesztivál-város, 
akik közül több mint há-
romezren nemcsak egy nap-
ra érkeztek( minthogy szál-
lást is kértek. 

Szeged jól vizsgázott az 
első napon: minden zökkenő 
nélkül kényelmes ellátásban 
részesítette vendégeit. A leg-
nagyobb érdeklődés a kem-
ping iránt volt, amelynek 
kapujára már délben kite-
hettek volna a táblát Újsze-
geden: „Megtelt". 

Egy kis eső 
nem akadály... 

Annak ellenére, hogy 
napközben elszomorodott 
kissé az idő, az élet nagyon 
élénk volt. Sem a vendége-
ket, sem a háziakat nem za-
varta a délutáni szemerke-
lés, mindenki megtalálta a 
maga programját a kiállítá-
sokon, a vendéglőkben, a vá-
rosnéző sétákon. Hiszen a 
mikrobusz és a panoráma-
busz egész nap fáradhatat-
lanul és teljes közönséggel 
rótta városismertető sétáját, 
az Idegenforgalmi Hivatal 
idegenvezetői tucatnál több 
csoporttal ismertették meg 
Szeged műemlékeit, híressé-
geit és érdekességeit. A 
földiek pedig különösen 
rak voltak: még a szeme: 
lő eső idején is csoporto 
ban sétáltak a városban, hi-
szen ilyen kis akadály nem 
semmisíthette meg a jól ki-
gondolt programot. 

Idén már minden külföl-
di vendégnek kezében volt a 

Mindenütt telt ház 

A sok-sok vendégből bő-
ven jutott minden tegnapi 
rendezvényre. Egész nap 
hullámzott a látogatók ára-
data a képtárban, a kiállí-
tásokon, a múzeumban. Re-
kordforgalom volt a ven-
déglökben és a frissein nyi-
tott speciális csárdákban, 
pavilonoknál. Estere pedig 
különösen mozgalmassá vált 
az utca a szabadtéri játékok 
nézőtere körül, ahová min-
den irányból tömegesen ér-
keztek a nézők az ünnepi 
megnyitóra, az idei bemuta-
tóra. 

Forró siker a megnyitón 

Ragyogó díszbe öltözött 
Szeged a játékok megnyitá-
sára, zászlók és virágok kí-
sérik mindenütt a vendéget, 
de a Dóm környéke a leg-
szebb. A nemzetek zászlai 
feszülnek a ter bejáratánál. 

A tegnapi ünnep a leg-
szebb fesztiválnapokra em-
lékeztet. Már fél nyolc előtt 
megtelt a hatalmas nézőtér. 
Az előre gondoskodókon kí-
vül nem jutott jegy senki-
nek. 

Az ünnepi est közönsé-
gének soraiban megjelent 
Komócsin Zoltán elvtárs, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára is, és ott ül-
tek a Csongrád megyei és 
Szeged városi pártbizottság 
és tanács vezetői, a társadal-
mi és tömegszervezetek kép-
viselői, Szabadka, Szeged ju-
goszláv testvérvárosának 
párt- és tanácsi vezetői. 
Nagy volt a külföldi és ha-
zai sajtó érdeklődése is. Fő-
ként jugoszláv lapok képvi-
selői jöttek el, de Európa 
több országából is érkeztek 
tudósítók és fotori porterek 
Szeged ünnepére. 

A fanfárok hármas szig-
nálja után a zenekar a Him-
nuszt játszotta, majd d r. 

B i c z ó György, a Szeged m. 
j. városi tanács vb elnöke 
nyitotta meg az idei játéko-
ka. Üdvözlő szavaiban meg-
emlékezett arról is, hogy az 
elmúlt hót esztendőben je-
lentős sikereket ért el a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
a hazai és a külföldi közön-
ség körében. A Szegedi 
Szabadtéri Játékok mindin-
kább betölti a neki szánt 
szerepet, művészi jelentősé-
gén túl elősegíti a népei* 
egymás közötti barátságát, 
egymás jobb megismerését. 
Kifejezte reményét, hogy az 
idei ünnepi hetek ugyan-
csak hozzájárulnak e célok 
szolgálatához és a szocialista 
kultúra erősítéséhez, s jó 
szórakozást kívánt Szeged 
minden vendégének. 

Az ünnepi percek után 
felhangzott a téren Kodály 
muzsikája, megkezdődött n 
Háry János előadása. A 
bemutató forró sikert ara-
tott: a közönség hosszú és 
ütemes tapssal köszöntötte 
a művészeket a felvonások 
után és az előadás befejezé-
sekor. 

(A Szegedi Ünnepi Hetek 
egyéb eseményeiről a 4. oi-
dalon közlünk összeállítást, 
a tegnapi bemutató kritikai 
méltatására visszatérünk.) 

( L i e b r a a n n B. fe lv . ) 

Az első akkordok . . . 
Lukács Miklós vezényel 

* 


