
Úttörő ajánlólevél 
a KlSZ-be 

A pajtások és a középis-
kolások. valamint a szak-
munkástanuló KlSZ-szerve-
zetek időszerű kérdéseiről. 
1966—1967-es programjáról 
tájékoztatták szombaton a 
KISZ Központi Bizottságá-
nál az újságírókat Szabó 
Ferenc, az Úttörőszövetség 
elnökségének titkára el-
mondta. hogy az ország 4419 
úttörőcsapata jelenleg az ál-
talános iskolások 85 száza-
lékát tömöríti: 1965-ben még 
csak 83.7 százalékos volt ez 
az aránv. Kevés híján 1 mil-
lió 200 009 kisdiák csatlako-
zott a kék és vörös nyakken-
dős ök táborához. Csaknem 
126 000 végzős általános is-
kolást találtak méltónak ar-
ra. hogv ezekben a hetekben 
ajánlólevelükkel jelentkezze-
nek a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség soraiba. 

A tájékoztató második ré-
szében Nádor G vörgy. a 
KISZ Központi Bizottsága 
középiskolai és szakmunkás-
tanuló osztályának vezetője 
elmondta, hogy az ifjúsági 
6zövetség tagjainak jelenleg 
körülbelül a fele 14—18 
éves. A gimnáziumok és 
technikumok növendékei kö-
zül 24 ezren töltöttek két-két 
hetet a nvári építőtáborok-
ban — több mint 106 száza-
lékra teljesítették előirány-
zatukat — ötezren pedig az 
idén el«ő ízben megnyitott 
őszi építőtáborokat népesí-
tik be és a szüreti munkák-
ban kamatoztatják segítő-
készségüket 

Balesel és kártérítés \Frjss lendülettel 
a isz-ekben 

A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása 
A Legfelsőbb Bíróság pol- mezőgazdasági 

gári kollégiuma állást fog- vetkezettől. 
termelőszö-

lalt a termelőszövetkezeti ta-
gok üzemi balesetből eredő 
kártérítési igényeknek kér-
désében, mert jelenleg nin-
csen olyan kifejezett jog-
szabályi rendelkezés, amely 
ezt a kérdést szabályozná. 

Az állásfoglalás a továb-
biakban kimondja, hogy a 
termelőszövetkezetnek ez a 
felelőssége csak a közös ter-
melő munka végzése közben, 
vagy azzal összefüggésben, 
illetve a közös munkával elő-

A Legfelsőbb Bíróság állított termények és termé-
állásfoglalása leszögezi: a 
termelőszövetkezeti tagokra 
és a közös munkában részt-
vevő családtagjaikra a 
Munka Törvénykönyvének a 
dolgozók egészsége, és testi 

kek feldolgozásával, szállítá-
sával és értékesítésével járó 
tevékenység során elszenve-
dett üzemi balesetből (foglal-
kozási betegségből) eredő ká-
rosodásra vonatkozik, s 

épsége védelméről szóló ren- ezek közül is csupán azokra, 
delkezéseivel egyező baleset- amelyek a termelőszövetkezet 
elhárítási szabályok irány- közvetlen irányítása és el-
adók. A mezőgazdasági ter- lenőrzése mellett végzett 
melőszövetkezet tagja és en- munka közben keletkeztek. 
nek a közös munkában részt- Mint a Földművelésügyi 
vevő családtagja az üzemi Minisztérium munkaügyi 
baleset (foglalkozási beteg- osztályán az MTI munkatár-
ség) folytán bekövetkezett sának elmondották: a Leg-
kárának a megtérítését olyan felsőbb Bíróság elvi állás-
feltételek mellett követelheti foglalása most egyértelműen 
a termelőszövetkezettől, ami- tisztázott egy olyan kérdést, 
lyen feltételek mellett a amely eddig igen sok vitát 
munkaviszonyban álló dolgo- és peres ügyet okozott Az 
zó támaszthat hasonló igényt állásfoglalás szerint ugyanis 
munkáltatójával szemben, az említett feltételek mel-
Ebből következően az emlí- lett a termelőszövetkezet kö-

fset SZ
(ZSkkzf-Ü

b
erf bal~) teles kifizetni a tsz-tag kárá-

7o%tángeaiszenavedettetkfruk nak a társadalombiztosítás 
megtérítését a joghasonsze- által meg nem térített ré-
rűség alapján a munkaválla- szét. Ezt általában a baleseti 
lókra vonatkozó — a Munka járadék, vagy rokkantsági 
Törvénykönyv 123/a paragra- nyugdíj összege és a tsz-tag 
fusában foglalt — rendelke- korábbi átlagjövedelme kö-
zések szerint követelhetik a zötti különbség képviseli. 

Tejjel oltsd az égő venyigét!... 
Hiszékenyek búcsújárása egy kuruzslónál 

— Mondja. Pista bácsi, de fordulnak, mert testi hibá- héngyógyításhoz hívták az 
őszintén: hisz maga a saját iukat. szervi megbetegedé- öreget. Dóczi kivezette az is-
gyógyiló tudományában? — süket különös betegségüket tállóból a tehenet, az udva-
kérdezte a nyomzótiszt a ma még nem tudja meggyó- r o n ásatott egy gödröt, ab-
hetven-egynéhánv esztendős, gyítani az orvostudomány. b a n meggyújtatott szőlőver 
mindkét szemére vak Dóczi Ilyen eset miatt állt meg egy nyigét, majd a parázsra te-
Istvántól. akit kuruzslóként alkalommal a kuruzsló Dó- 3e t öntetett. A betemetett 
ismernek Szatymazon a IV. Czi István roggyant háza gödörre aztán ráállíttatta a 
kerület 232. szám alatt. előtt a CL 03—28-as rend- Sári tehenet, majd így szólt 

— Hát. tudja, jönnek hoz- számú személygépkocsi. a h a z népének: 
zám az emberek, megállnak amely Csongrádon szerepel a — Most már fejhetik 
itt autóval is. Kérdeznek, én nyilvántartásban. Messzi vi- kendtek. 
meg válaszolok nekik. dékről jöttek ide motorke- A Sári azonban sem ak-

— Persze nem minden x-ékpáron. vonattal, autó- kor, sem azután nem adott 
elenszolgáltatás nélkül nvi- basszál és keresték az öre. tejet mindaddig, amíg a 
latkozik nekik. ugye. Pista e e t . akinek híre iárt. pedig kisteleki állatorvos meg 

sem magát, sem a feleségét nem gyógyította, 
adnak, elfő- nem tudta eddig meggyógyí-

tani. 

bácsi? 
— Hát. amit 
gadom. 

— A fenéket, maga szab-
ja meg nekik a vizit díját. 
Nem is kevés ez. Esetenként 
40—50 forint. 70. aszerint, 
hogy kiben mennvi a ..te-
hetség". Talán még a szere-
lemhagvott asszonynak is 
tud tanácsot adni abban, hogy 
miképpen kösse magához az 
emberét? 

Pásztortudománnyal 

A család pénzeszsákj'a 

Diagnózis — 
zsebkendőből 

Vak szemét az öreg a kér-
dezőre emelte, s csak úgy f f ^ f S ° r t ' 
magában elmosolyodott. Ta-
lán a legénykora jutott eszé-
be. amiker mint pásztorem-
ber is. jól tudott az asszo-
nyok nyelvén beszélni. Ura-
dalmi cseléd volt az öreg. s 
hosszú időn át pásztor. Úgy 
hírlik, kijártak hozzá subá-
jában melegedni a szépasz-
szonyok. Magányos életében 
ráért megfigyelni a termé-

A Szeged városi és járási 
rendőrkapitányság újabban 
öt kuruzslást bizonyított az 
öregre. Ilyenekért korábban 
is többször állt már bíró-
ság előtt, de utána mind-
annyiszor visszatért a könv-
nvű keresethez. S ezt jó 
szemmel nézte a családja is. 
Miért ne. ennél könnyebb 
megélhetést miben és hol 
találnának7 Ügyét most úgy 

Keresményéből eltartja az 
egész családját, munkabíró 
f i á t menyét, feleségét. Ko-
pasz Pal italboltvezető vi-
szont elmondta, hogy egy 
nagy csatosüveggel naponta 
többször is megfordulnak 
Dóczi István házából, viszik 
az öregnek a jó szatymazi . . . . . „ _ , 

hogy jobbadán I s felezte be a Szeged vá-
oldódion a nyelve a kui-uzs-
láshoz. A ház egész környe-
zete csupa szutyok. Giz-gaz 
nőtte be az udvart. A szellö-
zetlen lakás piszkos, vastag 
felhőben befészkelték magu-
kat a legyek. Az emberi tu-
datlanság idehaitia azokat a 
szerencsétleneket, akik min-
den pénzt megadnának, hogy 
szabaduljanak bajuktól. 

; " . öreg elkéri tőlük a zsebken-szet fordulását, azt. hogy mi- ^ ^ t e r { t i a z 
kor mi kedvezett a gondjai 
ra bízott állatoknak, mikor 
miiven gyógyfűtől. virágtól 
gyógyult meg a beteg állat. 
Így figyelte meg a villám-
járta helyeket is. értett a 
füvek, a iák nyelvén és meg-

asztalra, aztán rákonogtat 
mind a tíz ujjával. Ez a be-
tegség szellemének megidé-
zése, maid következik a 
gyógymód felsorolása és az. 
hogy miiven füveket, virág-
magot és teát melvik szak-

rosi és járási rendőrkapi 
tányság. hogy javasolta: ve-
tessék az öreg Dóczi Istvánt 
soron kívül állami gondo-
zásba. hogy a szociális ott-
hon nyújtson neki fedelet, 
adion neki kenyeret, gon-
doskodjon ruházatáról.»mett 
bizony mindez ráfér az 
öregre. Hiába számolták elé 
a sok pénzt, a környezeté-
ben az elfolyt. Vénségére 
nem maradt neki semmi örö-
me. csak amikor a csatos-
üvegben a bort elébe rakták. 

L. F: 

A KONZERVGYÁR 
KOMMUNISTÁI 

KÖZÖTT 

„Alig ismerek magunkra" na semmibe azt is megem- ú j pártvezetőségnek még 
— mondotta valaki a Szege- líteni, hogy többen önzetle- többet és rendszeresebben 
di Konzervgyár vezetőségvá- nül toborozták kint a fal- kell foglalkoznia a dolgozók 
lasztó párttaggyűlésének szü- vakban az idénymunkásokat, egyéni problémáival. Gaál 
netében. Ez a megjegyzés ar- vagy ügyeltek a késztei-mé- Sándor fokozottabb támoga-
ra vonatkozott, hogy a ko-- kek kifogástalan minőségére, tást kért a gyártó üzemré-
rábbi taggyűléseken a tag- továbbá a gazdasági vezetők szekben, mert ott igen kevés 
ságnak csak alig több mint utasításait is segítettek mi- kommunista dolgozik, akik 
fele jelent meg és egy-két nél tökéletesebben végrehaj- példaadással, buzdító szóval 
hozzászólással elintéztek tani. A kommunisták tettre- magukkal ragadnák az egész 
mindent, most pedig hetven- készsége és több hasznos gárdát. Héja Sándorné, di-
nyolcból hetvenkét kornmu- kezdeményezése is jelentősen csérte a gyárnak ej-ekben a 
nista ülte körül az asztalo- hozzájár-ult ahhoz, amit napokban segítkező diákok 
kat, a beszámolót követő vi- Czukor Bálint termelési osz- szorgalmát, még többre Ka-
tában pedig tizenöten szólal- tályvezető bejelentett: a gyár ladnának azonban, ha vala-
tak fel. A konzervgyári elv- szeptember 9-ig egész évi 
társak tehát felülmúlták ön- tervét már 80 százalékra 
magukat. Mintha egyszerre teljesítette. Ábrahám Antal-
valamennyi mulasztásukat né igazgató szerint minden 
helyre akarták volna hozni, remény megvan arra, hogy 
Nem beszélt csak úgy a le- a pártkongresszus megnyitá- N t - . . . 
vegőbe senki, hanem életre- sának napjáig egész eszten- tó?*" 
való javaslatokkal álltak elő, dei feladataikkal rendben le- meiyiKliez log nozza 
vagy fogyatékosságokat bí- gyenek. e l o s z o r a z UJ Pártvezetoseg, 
ráltak annak érdekében, 

ki megmutogatná nekik 
legjobb munkafogásokat. 

Igényesebb munka 

mindenesetre — a taggyűlés 
hangulatából ítélve — úgy 
látszik könnyebben boldo-
gul majd, mint eddig. A 
kommunisták igényesebbek 

elsősorban a párt helyes po- lettek önmaguk iránt, s meg-
litikai irányvonalának kö- T ^ ^ r é ^ f í u ^ é 
szönhető, hogy a kollektíva 0 

A kongresszusi zászló 
n r c I l j á r X h e s r é t " ^ ' - megszerzésének jelszavát fel-

kapták a taggyűlés résztve-
vői. Náczi János úgy lát ja: 

tására, akárcsak a felszaba-
dulás utáni időkben. A kong-
resszusi munkavállalások 
teljesítése jelenleg nem ki-
sebb politikai tett, mint an-

Novsmber: kongresszusi 
hónap 

Mi ez a oél? Mivel tavaly ilyen merész feladatra mer 
71 millió forinttal magasabb vállalkozni. Többen megál-
temxelési eredményt mutat- lapították azonban, az eddi-
tak fel, mint 1964-ben, s ginéi is nagyobb felelősség-
az idei tervet is szeptember re és szervezettségre van 
2-re sikerült teljesíteniük, szükség ahhoz, hogy szavú- n a k idején a munkáshatalom 
Evés közben jön meg az ét- kat állni tudják. A kong- m e e v é á é s é é L r t kivonulni n? 
vágy - a konzervgyár dol- resszusi zászló nagyon nagy r " e f v e d e f i e 0 r t knonulnx az 
gozói elhatározták: versenyt erkölcsi győzelmet hozhat a utcára. A konzervgyár part-
indítanak a kongresszusi Szegedi Konzervgyárnak, de szervezete tehát — ha nem 
zászló elnyeréséért Pócz az odáig vezető út még itt- hagyja elszunnyadni a szep-
Nagy Jánosné szb-titkár in- ott elég rögös. Erről beszélt ... M 
dítványozta a taggyűlésnek. Szántó József, amikor meg- 7™ . taggyűlés tüzet 
hogy novembert nyilvánítsák említette, hogy a hanyag kepes lesz megvalósítani 
kongresszusi hónappá. munkások némelyike még tiszteletreméltó elhatározását 

Már a beszámolóból kl- ú g y reagál a jóindulati fi- és egyúttal tovább növelni a 
tűnt, hogy az egész taggyű- £ kommunisták becsületét, 
lést felvillanyozó javaslat r a figyelmeztetett, hogy az F. N. I. 
nem ötletszerűen hangzott el. 
Bódis Jófcsef párttitkár a 
többi között azt mondotta: 
„Rátértünk a jó gazdálkodás 
útjára, amit azt is mutat, 
hogy a vezetőség minden in-
tézkedését alapos megfonto-
lás előzi m e g . . . A kong-
resszusi verseny friss len-
dületet, nagyobb erőt adott 
dolgozóinknak és ma már 
meggyőződésünk, hogy min-
den akadályt képesek va-
gyunk leküzdeni". A „va-
gyunk" természetesen nem-
csak a kommunistákra vo-
natkozik. Jelenleg a kon-
zervgyárban negyvenhárom 
brigád akar szocialista címet 
kiérdemelni, tizenöt pedig 
már viseli is. Három üzem-
rész ugyanei-re törekszik. A 
munkások látják, hogy a fe-
gyelem, az anyagtakarékos-
ság, a költségek leszorítása 
nekik személy szerint is ki-
fizetődik: az idei első félév-
ben 6,5 százalékkal növeke-
dett a keresetük. 

Rövidített esztendő 

A kommunisták olykor 
szinte erejükön felül dol-
goztak. Amikor nehéz hely-
zetben volt az üzem, nem 
ismertek fáradtságot, s szin-
te éjjel nappal törték magu-
kat, hogy a beérkezett zöld-
ség- és gyümölcstömegeket 
naprakészen feldolgozzák. 
Ezt nemcsak az igazgatóság 
állapította meg, hanem a 
felszólalók zöme is. Pénzes 
József például azért bírálta 
a pártvezetőséget, mert a 
beszámolóban igen szűkös 
elismerést kapott a kommu-
nisták áldozatkészsége. Pe-
dig a párttagok számtalan 
nehézséget gyűrtek le, sok-
sok pártonkívüli dolgozóval 
beszélgettek az elengedhe-
tetlen vasárnapi műszakok 
érdekében. Nem került vol-

.. , \ .. • „ . t l l H ( „ üzletben, vagy patikában le fxgyeleseit szépen el tudta ^ b e g z e K U d Szegeden. 
mesélni. Első tanácsadásáról 
aztán beszéltek az ismerősen 
később nedig már hozzá for-
dultak. hoav tudna-e gyógy-
írt ajánlani sebre, betegség-
re. lelki fájdalomra. Tudott, 
miért ne tudott volna, hi-
szen minden szavát megfi-
zették a hiszékenyek. 

Két betegség — 
dupla honorárium 

Ha valakinek kétféle be-
tegsége van, kétszeres díjat 
fizet, mert egyszerű az öreg 
számítása, hiszen jól kikal-
kulálta magában, hogy mi-
re képes a bajbajutott em-

. 5 . r , fu_ ber. Mindegy neki, hogy A tudat fe.ilodesenek ute- e m b e r r e > v a g y á U a t r a m o n d -
ja-e hókusz-pókuszait, fon-
tos a pénz. Nem gyógyult 
meg tanácsaitól a Röszkéről 
hozzá járó fiatalember, sem 
egy kisteleki menyecske, 
sem K. M.-né és L. L. fel-

mét sainos nem lehet meg-
tei-vezni. Egyik ember ha-
marabb. a másik később sza-
badul meg a hiedelmektől, 
babonáktól. Megesik. hogy 
tanult emberek végső elke- győi lakos. Csak a pénzüket 
sere dés ükben a kuruzslóhoz hagyták ott. Kistelekre te-

Száztizenegy magyar 
aranyérem 

A hétfőn megnyílt nemzet- Franciaország, a Német Szö-
közi borversenyen a hét vé- vetségi Köztársaság. Portu-
séig 922 bort bíráltak és gália. Románia és Uruguay 
rangsoroltak. A nemzetközx egv-esv borral szerepelt, 
rangot jelentő kitűnő osz- A hazni borok közül leg-
tálvzatot az eddig szerepelt utóbb a Magyar Állami Pin-
236 magyar borból 111 nyerte céaazdaság hét tokaii aszúja 
el. ami igen ió aránynak aratott altalános elismerést, 
számít. Ezenkívül 109 ezüst- A három nemzetközi bí-
és 9 bronzérmet kaptak a rálő bizottság magyar és 

külföldi tagjainak vasárnap 
bemutatják a tokajhegyaljai 
borvidéket, továbbá a mél-
tán világhíres aszúérlelő 
sziklapincéket. Hétfőn, ked-
den és szerdán tovább foly-
tatják a bírálatokat (MTI) 

hazai nedűk, valamint 4 
oklevelet. 

A szombati versenynapon 
csupán száz bor került a bí-
ráló bizottság asztalára: 70 
külföldi és 30' magyar. Az 
aranyérmes kategóriában 
Magyarország 16. Ausztria, 

Nehéz a gyerekszájnak 
főzni 

Pillanatképek egy napközis konyháról 
Mi kell a főzéshez? Szív 

és nyersanyag. Ezt Benda 
Antalné árulta el, a gedói 
napközis konyha gazdasági 
vezetője. Mert hiába van 
meg a só, a cukor, a kara-
lábé, ha a szakácsnő, aki 
foglalkozik vele, nem ad-
ja meg a „módját". 

Mint otthon 

Itt 1700 ember levesébe 
kézzel gyúrják a tésztát, pá-
tyolgatják, rakosgatják az 
ételt. Négy fazékban fő-
zik például a húsleveshez 
valót is, mindenre vigyáz-
nak, hogy úgy legyen, mint 
otthon. 

És az ellátás? 
— Eddig tűrhető, csak fé-

lünk, hogy úgy ne járjunk, 
mint tavaly. Nemigen volt 
rizs, bab, mák, dió. Kap-
tunk például 80 kiló má-
kot egy évre. Három má-
kostésztára futotta, szűken. 
Negyven kilónyi pótkeret 
sem vitte fel nagyon. Es 
mi az egy évben? Hiszen 
a gyex-ekek nagyon szeretik 
a mákostésztát. 

— Most egyébként csak 
a tejtermék borítja fel né-
ha a terveket. Vásárhelyről 
szállítják a tejüzembe, hoz-
zánk útközben pakolnak. S 
amikor késett a túró, a tej-
fel, nem tudtunk a pala-
csintára, tésztára mit ten-
ni. Zöldségfélét a mihálvte-
leki Űj Élet Tsz-től szállí-
tunk és kapunk is meg-
megközelítő pontossággal —• 
mondja a gazdasági vezető. 

— A ba j csak az — mond-
ja még Bendáné, hogy a 
létszámmal az idén még 
többre számítunk. A sze-
mélyzet emelésére azonban 
nem adtak keretet. Most 27 
fő a konyha személyzete. 

Hiúság? Szakmai büszke-
ség? Vetélkedés? Ilyesmi 
van a gedói és a Juhász 
Gyula utcai konyha között; 
mely a város összes iskolái-
nak ellátója. 

— Könnyű nekik, ők 
óvodásoknak főznek! Ki-
sebb adag kell, jobban le-
het változatos minőségre 
törekedni. Tizennégy éves 
kamaszoknak nem adhatunk 
tejbepapit — jegyzi meg 
tréfásan Somogyi Károlyné, 
az iskolai napközis kony-
ha gazdasági vezetője. — 
Nekünk gyürriölcsre ritkáb-
ban telik, inkább kiadósabb 
főtt ételt kell a gyerekek-
nek adni. 

Nézzük csak a mai me-
nüt! Tízórai: kakaó, dzsem. 
Ebéd: rizsleves, zöldbabfő-
zelék vagdalthússal. Uzson-
na: nagykifli. 

Igyekszünk megtalálni, 
hogy mit szeretnek a gye-
rekek. Azt szeretik és eszik 
meg, amit otthon is főznek. 
Próbáljuk a gyümölcsleve-
seket megkedveltetni a gye-
rekekkel. Ez tápláló és 
könnyű a zsírosabb ételek-
hez. 

Bevásárlás: 
tizennyolcezer ért 

A konyha nemrég kapott 
hűtőkamrát. Igy a tárolás, az 

Reggel háromtól előkészítés könnyen meg-
oldható. Ilyen napi adagok 

Fél hatkor kezdődik a 
műszak, de Márki Gyuláné 
.szakácsnő a „munkásabb" 
ételekhez 3 órakor is be-
jön. Az ebédnek 10 órára 
kész kell lenni, hiszen há-
rom gépkocsival, 37 hely-
re szállítják a tízórait, az 
ebédet az összes óvodába. 
Három iskola tartozik hoz-
zájuk, a gedói, a ságvári-
telepi és a mihályteleki, 
mert óvoda is van és 
együtt megy a szállítás. Ti-
zenötödikétől pedig üzemel 
a ságvári telepi 200 szemé-
lyes konyha, ami átveszi 
ezeknek az ellátását. De az 
anyagok beszerzése és a sze-
mélyzet ellátása a gedói 
konvha gondja marad. 

szerepelnek például a „re-
pei-toáron": 150 liter tej, 
2250 óriás kifli, 150 kiló ka-
lács, több mázsa tök. És 
naponta majdnem 18 ezer 
forint értéket főznek meg. 

Nincs hiány az ellátás-
ban? 

— Semmi. Minden friss, 
bőven el vagyunk látva. A 
FÜSZÉRT, a húsáru mindig 
pontos, tejterméket a tej-
üzemtől kapjuk, a zöldség-
félét a MÉK-tői szerezzük 
be. bő választékkal. 

Megkérdeztem egy napkö-
zis gyereket. 

— Hogy ízlett az ebéd? 
A feje eltűnt a válla kö-

zött. — H á t . . . 
Jakab Ágnes 
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