
Elbúcsúztatták 
Szíjártó Lajos elvtársat 
Szerdán • a Kerepesi teme-

tőben mély részvéttel bú-
csúztat ták gzí jár tó Lajos elv-
társat, a par t - és a munkás-
mozgalom régi harcosát. 
Gzíjártó Lajos a párt alapí-
tó tagjai közé tartozott, s 
fontos parancsnoki tisztsé-
get töltött be a tanácsköz-
társaság Vörös Hadseregé-
ben. Az el lenforradalmi 
rendszer börtönéből fogoly-
cserével a Szovjetunióba ke-
rült, majd a felszabadulás 
u tán tudását és tapasztala-
tait itthon gyümölcsöztette. 
Hosszú ideig építésügyi mi-
niszter volt. Nyugdíjazásáig 

Kairóban a Magyar Népköz-
társaság nagykövetségét ve-
zette. 

A Kossuth mauzóleum 
gyászdrapériával burkolt 
mellvédje előtt, a koszorúk 
borította ravatalnál vettek 
az elhunyttól utolsó búcsút 
a hozzátartozók és a har-
costársak, a barátok és is-
merősök. A budapesti pár t -
bizottság és a Külügymi-
nisztérium nevében Mód 
Péter, a külügyminiszter 
első helyettese, az Építésügyi 
Minisztérium munkatársa i -
nak nevében Szokup Lajos, 
építésüPvi miniszterhelyettes 
vett búcsút Szíjártó Lajostól. 

Eltemették 
Balázs György elvtársat 

Tegnap délután Szegeden, 
a Belvárosi temetőben nagy 
részvéttel kísérték utolsó út-
jára tisztelői, barátai, volt 
küzdőtársai Balázs György 
elvtársat, a pár t és a mun-
kásmozgalom régi harcosát. 
A ravatalnál az MSZMP 
Szeged városi bizottsága ne-
vében Ozvald Imre elvtárs, 

a pártbizottság osztályveze-
tője méltat ta az elhunyt ér-
demeit, a volt internáltak 
és munkásmozgalmi veterá-
nok képviseletében pedig 
Katona András elvtárs mon-
dott búcsúbeszédet. A gyász-
szertartásban közreműködött 
a munkásőr zenekar. 

Partvédelem 

a Sárgán 
Hónapok óta tar tó szeszé-

lyes vízállás u tán a Tisza 
vízszintje most vált olyanná, 
hogy az Alsó-tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság meg-
kezdheti soros partvédelmi 
munkálata i t a folyó bizo-
nyos szakaszain. E munkák 
sorába tartozik a Sárga üdü-
lőtelep előtti Tisza-szakaszon 
a partvédelmi munkák to-
vábbi folytatása. 

A Tömörkény Üdülő Társa-
ság és a Sárga partvédő Tár-
sulat végezteti a munkálato-
kat mintegy 800 ezer forint 
költséggel, amelyhez az ál-
lam 250 ezer forint támoga-
tást adott Folyamszabályo-
zók, kövezők és kubikosok 
mintegy 60—65 fős csoportja 
e munkavállalással kezde-
ményeztek, hogy m a j d el-
nyer jék a szocialista brigád 
címet. Vállalták, hogy a 
mintegy négy heti munkára 
tervezett partvédelmi mun-
kát — közel 600 méteres 
szakaszon — három hét alat t 
végzik el. Tokajból folyama-
tosan érkeznek az uszályok 
az ú jabb kőszállítmánnyal. 

Másként, mint korábban 
A hatékony pár tmunka 

egyik feltétele: legyenek, 
akik mozgatják. Egy ember 
e re je esek a r ra elég. hogy 
időnként követ haj igál jon a 
helyi politika állóvizébe, ne-
hogy végleg elszenderedjék 
a pártszervezet. 

— Kapkodtam ide-oda, jó-
formán mindent egyszál ma-
gam csináltam, igyekeztem 
a kirívó hibáiénak elejét 
venni. Ez sikerült is. Aki 
csak éppen belekukkantot t 
alapszervezetünk életébe, az 
nem vette észre, hogy tu-
lajdonképpen tűzoltómunka 
folyik. A vezetőség egésze 
helyett jóformán egyedül 
próbál tam helytállni, ahogy 
tudtam, ahelyett, hogy el 'en-
őriztem és irányítottam vol-
na. Ez tar thata t lannak bizo-
nyul t azért is, mert az em-
ber önmagával szemben 
mindig elnézőbb szokott 
l e r . n i . . . 

Kedv és lendület 
Horváth Márton elvtárs-

nak. a Szegedi Ecset- és 
Seprügyár pár t t i tkárának 
emlékeiből valók a fenti 
mondatok. Nem szégyelli 
őket. mert úgy érzi, utol jára 
kényszerül ilyen negatív ön-
vallomásra. A szeptember 
elején megválasztott héttagú 
ú j vezetőség szerinte más, 
mint a korábbi. A taggyű-
lés négy elvtárstól — külön-
féle okok miaitt — megvonta 
a bizalmat, s a helyükre 
Földvári Lászjóné, Eperjesi 
Erzsébet, Solvmosi György 
és Pozsonyi Gyórgyné elv-
társakat állította. 

Eddig minden jel a r ra 
mutat . hogy a párt tá cság 
helyesen cselekedett. Kedv 
és lendület jellemzi a fel-
frissí tet t pártvezetőséget S 
még egy: a titkos szavazás-
sal élre állított kommunis-
ták nemcsak szeretik az 
üzem szeme előtti pár tmun-
kát. hanem értenek is hoz-
zá. tudják, mit akarnak csi-
nálni. 

Lássuk azonban a bizo-
nyítékokat. 

A vezetőségválasztó tag-
gyűlés két igen sürgős ten-
nivalóra mutatot t rá. Egyik: 
megszervezni a pártoktaitást 
úgy, hogv annak legyen ér-
telme. Másik: haladék nél-
kül rendet teremteni az 
üzemi KISZ-szervezet háza-
tá ján. Az előbbi azért ke-
rü l t a pár tmunka homlok-
terébe, mert októberben 
kezdődnek a politikai tan-
folyamok. Az utóbbit azért 
sürgette a pártszervezet leg-
felsőbb fóruma, mer t a gyár-
ban dolgozó 171 fiatal közül 
csupán 47-en tagjai a KISZ-
nek. 

Őszintén 
Esv hét sem telt el. szep-

tember 13-án már összeült 
az ú j pártvezetőség. Rögzí-
tették kinek mi lesz a 
konkrét feladatköre, maid 
megállapodtak a követke-
zőkben: a gyárban egy gaz-
dasá gpohtikai tanfolyamot 
indítanak a vezetők és a 
műszakiak részére, azonkí-
vül szükség van öt Időszerű 

kérdéseik és három A szo-
cializmus építésének kérdé-
sed tanfolyamra. Kijelölték 
a propagandistákat és az ok-
tatási ellenőröket. Ezek utár. 
— nehogy kirakatpolitika, 
vagy prognózis legyen az 
egész — munkához láttak. 
A vezetőség tagjai egyenként 
beszélgettek a kommunis-
tákkal és a pértonkívüllek-
kel, hogy melyik politikai 
tanfolyamot választják. Vi-
lágosan megmondták: a 
részvétel nem kötelező, de 
aki jelentkezik, attól elvár-
ják a rendszeres és pontos 
megjelenést. 

Hamarosan sor került a 
pártvezet őség második ülé-
sére is. Erről a pár t t i tkár 
így nyilatkozott. 

— Elég régóta intézem a 
pártszervezet dolgait, de 
ilyen vezetőségi. ülésre nem 
emlékszem. Kissé „élesre" 
sikerült, de őszinte volt és 
megmozgatta a felelősöket. 
A régi vezetőségben ilyes-
mit el sem tudtam képzelni. 

A fiatalok 
Pedig „mindössze" annyi 

történt, hogy „egy kicsit el-
kapták Solymosi György 
KISZ csúcs-titkár elvtárs 
f rakkjá t" . Nem is csoda, 
hiszen így kezdte beszámo-
lóját a pártvezetőség előtt: 

— A KISZ vezetéséről 
nem tudok sokat mondani. 
Hanyagok voltunk. Az alap-
szervezeti KISZ-titkárok 
nemigen tudnak önallóan 
dolgozni, felülről v á r j á k a 
kezdeményezést. 

Oláh Éva. a KlSZ-vezető-
ség tagja is az if ikre pa-
naszkodott, s bejelentette, 
hogy szeretne lemondarii. 
Nem fogadták cl — ez a 
pártvezetőség szerint túl ké-
nyelmes megoldás lett vol-
na. Ehelyett Földvári Lász-
lóné elvtársnő igyekezett 
lelket önteni azokba, akik a 
KISZ dolgait intézik. Mel-
lőzte a s imogatást de azért 
dorongot sem használt. Rá-
mutatot t : a KISZ-t i tkárnak 
talán meg sem fordult a fe-
jében, hogy némi fáradság-
gal a több mint száz szerve-
zeten kívüli fiatalra is szá-
mítani lehetne. Pedig néha 
ki sem látszott a munkából. 
Mindent egyedül akar t meg-
oldani. még a szegedi ifiii-
sági karneválra is úgyszól-
ván szólóban készülődött. S 
éppen ez volt. a" b a j . . . 

A legbölcsebb tanácsnál, 
a legokosabb érveknél is 
többet ér néha a kézzelfog-
ható segítség, a fiatalok 
problémáinak megértése. 
Ezért a pártvezetőség máris 
inlézkedett abban: a KISZ 
kapja meg a női öltöző mel-
letti ú j klubhelyiséget, s 
Földváriné párlmcgbízatás-
ként gyakorlatilag is mű-
köd iék közre a hibák kijaví-
táséban. 

Érezzék az emberek 
Heten kértek szót a veze-

tőségi ülésen, s valamennyi-
en jó helyre nyúltak, hasz-

Munkáhaz látott 
az ecset• és seprűgyár 
új pártvezetősége 

nálható javaslatot tettek. 
Igen, csak az tudja , mát je-
lent ez, aki korábban végig 
ült néhány álmos és kínos 
..tanácskozást", ahol az öt-
let, az elgondolás ritka volt, 
mint a fehér holló. Most 
napirendre került a pár t-
csoportok újjászervezése, 
amely azért vált szükséges-
sé, mert a seprűgyárban két-
műszakos termelésre tértek 
át. Elkezdték annak felmé-
rését, hogy a kommunisták 
külön-külön milyen párt-
munkát végeznek. 

Él, mozog, dolgozik, kez-
deményez tehát az ú j párt-
vezetőség Az ú j seprű va-
lóban jól seper, s ez így van 
rendjén, hiszen másutt is 
hasonló fellendülés tapasz-
talható 

F. N. I. 

Avizátor — informátor 
Szegedi pedagógus találmánya az iskolai feleltetések 

korszerűsítésére 

A matemait ika tanára be-
csukta az osztálynaplót és 
elhatározta, ma sokan felel-
nek, kell az osztályzat. 

— Na, fiúk, hogyan is fest 
Pythagoras tétele? — hang-
zott az elsó kérdés, és vagy 
húsz muta tóu j j repült a ma-
gasba. Aztán valaki felállt , 
e lhadarta az „anégyzetplusz-

bénégyzetegyenlőcénégyzet-
tel", és dolgavégezetten visz-
szaült helyére. Más a táb-
lánál vezette le a képletet, 
majd ú jabb kérdések, ú j abb 
válaszok vagy hallgatások 
következtek, s mire tízen fe-
leltek, már meg is szólalt 
a csengő. A diákok kirobog-
tak a folyosóra, tanáruk pe-
dig elégedetten dörzsölte te-
nyerét: már csak huszon-
hármat kell feleltetnie az 
évzáróig. Jövó órán írat egy 
csinos kis dolgozatot, néhány 
nap alatt biztosan ki javí t ja , 
leosztályozza, s máris min-
den rendjén van, jöhet az 
értekezlet 

Vagy talán mégsem ilyen 
egyszerű a dolog? 

Hiába tanulok... 

Korántsem. Mert f igyeljük 
csak meg ennek a számon-
kérő órának hibáit. Nem de-
rült ki, vajon a többi tizen-
kilenc jelentkező és tizenöt 
nem jelentkező tudja-e 
Pythagoras tételét. Aztán 
jogosan méltat lankodik az, 
aki ugyan jól tudta Pytha-
gorast, de a gyökvonást ke-
vésbé, s mivel éppen ebból 
kérdezték, elégségest kapott 
Vagy mások, akik jelentke-
zésük ellenére sem juthat -
tak szóhoz, pedig igazán ké-
szültek. Többen keserűen 
nyugtázzák: hiába tanulok, 
nem kerül rám a sor, kép-
telen vagyok kijavítani az 
év közben szerzett elégte-
lent. Vagy mi történik dol-
gozatírás után? A t anár eset-
leg ekkor döbben rá, néhá-
nyan semmit se csináltak az 
órán, megakadtak valahol, s 
lusták voltak gondolkodni. 
Javítási órán többen alig 
emlékeznek, hogyan is ol-
dották meg a feladatot, aki 
pedig jobb jegyet kapott, 
gyakran úgy érzi, feleslege-

(Somoeviné felvétele) 

László Nándor igazgató óra közben mutatja be találmá-
nyát. Balról az avizátor, jobbról az informátor tábla 

látható 

sen emeszti magát ismét a 
megoldassa!. Nem beszélve 
arról, ha elmarad a javítás, 
s csak az érdemjegyek ke-
rülnek a naplóba — az 
egésznek vajmi kevés az ér-
telme. 

Mindez tehát azt jelenti, 
hogy felesleges a szóbeli 
vagy írásbeli számonkérés? 
Nem! Csak éppen célszerű 
néhány hiányosságát meg-
szüntetni. 

Súgás , puskázás — 
kizárva 

Ezen töprengett a nyári 
vakációban László Nándor, 
a MÜM szegedi 600-as Móra 
Ferenc szakmunkásképző in-
tézetének igazgatója, mikor 
prakt ikus kis szerkezetet 
szerkesztett a feleltetések 
korszerűsítésére. Az elmés 
berendezés két részből áll 
A számonkérő gép hasáb 
alakú szekrény, melyen be-
tekintő nyílás és egy négy-
zetes rés található, ahol a 
diák benyúlhat, s a doboz 
belsejében elhelyezett, füg-
gőleges tengely körül elfor-
dítható táblára írhat, rajzol-
hat — a válasznak megfele-
lően. Ez az avizátor. Szem-
ben vele. a tanár i asztalon, 

A humanitás himnusza 
A szegedi erőmű udvarán 

billeg egy fehér kórházi 
ágy. Ügy, mint a játszóterek 
döcögője. 

— Hogyan történt? 
A brigádvezető r ám fi-

gyel, a brigád tagjai a bil-
legő ágyat nézik. Arcukon 
elégedettség. 

— Február utolsó vasár-
napián olvasgattam odahaza 
a Nők Lapját . A humani tás 
himnusza című r ipo r to t . . . 

A riport arról szólt, hogy 
miként élnek azok a gye-
rekek és felnőttek, akiket 
úgy bénított meg a gyermek-
paralízls. hogy légzőizmaik 
is elhallak. Szörnyű és ne-
héz életet osztogat a sors. 
A betegeknek ott kell él-
niük a Baba utcai villában, 
mer t máshol nem képesek 
élni. Időnként talán haza 
is mehetnének, akik olyan 
állapotban vannak, de . . . 
„Vannak nehéz gondok. 
Hintáztató ágy kellene, 
olyan motorral, amelyik 
normál hálózati feszültség-
gel a hinláztatást elvégezné. 
Konstruálni kellene ilyet, s 
va 'akinek el kéne készíteni. 
Talán egy ehhez értő szo-
cialista br igádnak?" — írja 
a riporter. 

— . . . Nagyon meghatott 
engem az az írás — mond-
ia Farkas György, az erőmű 
TMK műhelyének brigádve-
zetöje — s már akkor spe-
kulálni kezdtem, vajon mi 
segíthetnénk-e? 

Másnao magával vitte 
munkahelyére a Nők Lapját, 
és szó nélkül odaadta tár-
sainak.. hogy olvassák el a 
riportot Műszak után együtt 
marad t a brivád. Csatári 
f a j o s Kocsis Imre. Mészá-
ros Márton és P a t j i T.ászlo 
Azt tanácsolták Farkas 
Gvörgynek. hogv tartsák ti-
tokban a vállalást és csak 
ha sikerrel elkészülnek, ak-

kor hozzák nyilvánosságra. 
Mindenki vállalta. 

Levelet írtak a Nők Lapja 
szerkesztőségébe és kér ték a 
kórház címét. A következő 
levél már dr. Kiss Ákosné 
főorvos asszonynak szólt, a 
Budapesti Területi Gyer-
mekkórház légzésbénultak 
osztályára. De ti tokban ho-
gyan utazhatnak Budapest-
re? Felettesüket is beavat-
ták és Ábrahám elvtárs sze-
mélvgépkocsijával utazott el 
Farkas é? Csatári, hogy mű-
szaki leírást szerezzenek a r -
ról a hintáztató ágyról, 
amelv a tüdőműködés rit-
musában r ingat ja a beteget. 

A kör egyre inkább bővű' t 
és a titok sem maradt már 
titok. A műszaki terveket 
Agócs János üzemvezető ké-
szítette el. S a brigádon kí-
vüliek segítsége is szüksé-
gessé vált. esztergálni is kel-
lett. festeni is kellett. Szí-
vesen segítettek a műhely 
többi doleozói. ho°v Farka-
sók teliosíteni tud ják ne-
mes felajánlásukat 

— Amit ott a kórházban 
láttunk, még jobban meg-
hatott minket. Életerős fia-
talok feküdtek tehetetlenül. 
Egv fiatalasszonvka is ott 
volt. akinek nvoleóves kis-
lánya van A nvári szén 
időben haznmehetne. de 
nincs neki ilveo ágva. 
szántuk — mutat a billegő 
áevra Farkas Gvörgy. 

\ szakszervezeti ti tkár, 
Sarmann Fenencné mondta. 
h o c v m i n d e n t f .*. ..„aőq1 nn 

mű-
szak után. A munkáid-' 
-aff—£.1 I , . ' (ÍVM'/Í- kp

4+nicf 
tart, de tfvaknan o+t. voltak 
ec,fe nvolni V-Jfilonciv is. A 
lars'ak velük ewíit t izguPak 
a sikeres munkáért, néha 
benéztek a villanyszerelő 

műhely ablakán és érdek-
lód tek: 

— Hogy álltok? 
— £s mit szóltak az ott-

honiak? 
— Ezúttgl nem kifogásol-

ták a késést, ők is drukkol-
tak és belátták, hogy ezt 
meg kell csinálnunk —, 
mndia Mészáros Márton. 

Nemrégiben itt já r tak a 
kórházból és megnézték az 
ágyat. 

— Nem gondoltuk volna, 
hogy ilyen szépen sikerül —, 
súgtak össze a brigád mö-
gött. 

A brigád tagjai is kipró-
bálták. Kifogástalanul mű-
ködik, percenkénti lengés 
száma 18—22 között ingado-
zik és a billenés mélysége 
változtatható. A kapcsolása 
is nagyon egyszerű. Az ágy 
is egyszerűnek látszik, de 
mégis bonyolult. Precízen, 
pontosan kell működnie. 

— A múlt héten még volt 
egy kis kotyogása a csuklós 
karnak. Sikerült azt is meg-
szüntetni —, mondják töb-
ben is esvszerre. 

Muta t ják a brigádnaplót, 
amelyben pontokba sorolták 
a vállalásaikat. Egyszer el-
nyerték a szocialista címet 
is. (óten vannak, mind fia-
talember és kiváló szak-
munkás. Ez a vállalás még 
nincs be.jeavezve a naplóba. 
A budapesti kórház most 
kapta meg a szegedi erőmű 
br igádjának ajándékát . 
Farkas és Csatári utaztak 
fel az átadásra Mára beje-
gyezték a brigád naplójába 
is, hogv mennyi társadalmi 
munkaórá t teljesítettek. 

Ha a betegekről szóló ri-
port nak a A humani tás him-
nusza címet adták, akkor 
hadd friarn én is ezt a cí-
met a Farkas-brieád mun-
kájának dicséretére. 

Gazdag h István 

hasonlóan függőleges ten-
gely körül elfordítható tábla 
— az informátor —, melyre 
a pedagógus jegyzi fel a kér-
déseket, illetve a helyes vá-
laszt. A forgathatóság azért 
lényeges, mer t a tanár így 
közvetlen kapcsolatot tar t az 
osztállyal, anélkül, hogy 
hát rafordulna a fa l i táblára 
jegyezni. Ezzel a súgás le-
hetőségét szinte teljesen ki-
zár ja! 

A szerkezet működési elve 
egyszerű. Az élőszóban, vagy 
táblán feltett kérdésre a ta-
nulók be í r ják a választ az 
avizátor táb lá jának belső ol-
dalára. Ezt elfordítva a pe-
dagógus felé azonnal kont-
rollálhatóvá válik a megol-
dás helyessége, melyet a ta-
nulók — ha a pedagógus 
szükségesnek t a r t j a — ma-
guk is lá thatnak a tanárt 
táblán. A diákok doboza 
persze olyan, hogy a benne 
mozgó tábláról a szomszéd 
nem „puskázhat!" 

Hindös sz * 
száz forintbál 

A szeí kezet számos elő-
nyös tulajdonsággal rendel-
kezik, kombinált számonké-
résre Is alkalmas. A rövid, 
ellenőrző kérdésekre azonnal 
felelhetnek a diákok, ha vi-
szont több feladatot vagy 
egész problémasort kapnak, 
a részmegoldások helyessé-
gét egyénenként ls bármikor 
ellenőrizned a pedagógus 
kerek jelzőtárcsa fe lmutatá-
sával. Ha a tárcsa zöld — 
helyes a megoldás, tovább 
dolgozhat a tanuló. Ha piros 
— rossz a válasz, előbb k! 
kell javítani a hibákat . A 
tanár persze óra közben a 
bekért feleleieket értékeli 
magának, hiányosságokra 
h ív ja fel a figyelmet, dicsér. 
S mindez néhány szót igé-
nyel csupán — az osztály 
nyugodtan dolgozhat. 

Az avizátor—informátor 
alkalmazásának másik jó 
tulajdonsága, hogy igen ol-
csón előállítható, mindössze 
100 forint ér tékű anyag kell 
hozzá, s bármely iskolai 
szakkör megcsinálhat ja 
Szinte valamennyi órán fel-
használható: matematikai 
példák, fizikai, kémiai kép-
letek, történelmi évszámok, 
irodalmi művek címei, szer-
zői egyaránt gvorsan ráke-
rülhetnek, ha — a tanulók 
is úgy akar ják . 

Persze nem tud juk , meny-
nyire számít az 5 vélemé-
nyük ebben a kérdésben 
De azt már igen, hogv az 
esetleges ellenvélemények 
dacára is a kis dobozok ha-
marosan rákerülnek a MÜM 
ROO-as iparitanuló-iskola va-
lamelyik osztályának pad-
jaira . . . 

Nikolényi István 

Tizenhárom-

milliárd könyv ' 
A Szovjetunióban évente 

76 ezer különféle könyvet és 
brosúrá* adnak ki 1 milli-
árd 279 millió összpéldánv-
számban. Ebből mintegy 
hétmillió példány a szépiro-
dalmi könyv. 
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