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Pályázati felhívás 
Az MSZMP Csongrád me-

gyei bizottság Oktatási Igaz-
gatósága az 1970—71-es tan-
évre pályázatot hirdet a 
marxizmus—leninizmus esti 
egyetem speciál kollégiumá-
ra. A speciál kollégium to-
vábbképzést nyú j t párt- , ál-
lami, tömegszervezeti funk-
cioná-rusok és vezető propa-
gandisták részére, a marxiz-
mus—leninizmus egy ágá-
nak speciális témájából . A 
speciál kollégium t émá ja : 
„A szocialista világrendszer 
országainak fejlődése és az 
együttműködés időszerű kér-
dései". 

A speciál kollégium hall-
gatója lehet, aki rendelkezik 
a párt- , a szervezeti és a 
munkahelyi vezető hozzájá-
rulásával és az esti egyetem 

valamelyik szakosító tagoza-
tát már elvégezte, illetve ál-
lamvizsgát tett. 

Tanulmányi idő: 1970. ok-
tóber 30-tól 1971. má jus 7-ig 
tart . A hallgatók kétheten-
ként egy alkalommal köte-
lező előadáson és konzultá-
ción vesznek részt, s a ta-
nulmányi idő befejeztével 
bizonyítványt kapnak. A 
tandí j 85 forint. Jelentkezé-
si határ idő: 1970. október 20. 
A pályázatot az Oktatási 
Igazgatóságra (Szeged, Bal 
fasor 39—45. sz.) kell e l ju t -
tatni. Ugyanitt szerezhető be 
a jelentkezéshez szükséges 
kérdőív és a részletes tema-
tika. — MSZMP Csongrád 
megyei Bizottság, Oktatási 
Igazgatósága. 

Névtudományi 
tanulmány 

Három bajai kutató — 
Hegedűs Józsefné, Bern-
schütz Sándor és Kőhegyi 
Mihály — tanulmányt írt a 
névadás helyi társadalmi in-
dítékairól. Munkájuk átfogja 
az állami anyakönyweze tés 
első évétől, 1896-tól napja in-
kig eltelt több mint 70 esz-
tendőt. Rendkívül érdekesek 
a kezdő évek névadásai: a 
fiúk ál talában 61, a lányok 
66-féle nevet kaptak, tehát 
a lányos szülők akkor is 
jobban ügyeltek a választá-
kosságra. Sok kislánynak 
csak a beceneve olvasható 
az első anyakönyvekben. A 
szegényebbek minden ötödik 
kislányt Máriára keresztel-
tettek, amit a vallás hatásá-
val magyaráznak a kutatók. 

Téesz-vezelök iskolája 

A közös tulajdon 
védelméről 

A szegedi járási-városi 
Tsz-ek és Szakszövetkezetek 
Területi Szövetsége szokat-
lan témakörben hívta meg 
tegnap a Tisza szálló nagy-
termébe tanácskozásra, tag-
szövetkezeteinek különféle 
posztokon álló vezetőit. Az 
elhangzott vitaindító elő-
adás „A társadalmi tulajdon 
védelmének időszerű kérdé-
sei" címet viselte, melyet dr. 
Tóth Kása Béla, a Csongrád 
megyei Főügyészség helyet-
tes vezetője tartott . Kitért a 
téeszek gazdálkodásával kap-
csolatos büntetőjogi problé-
m á k r a ls. Hangsúlyozta, 
hogy miközben országosan 
jelentősen csökkent a tée-
szekben elkövetett gazdasági 
bűncselekmények száma, ad-
dig az egy felderí tet t bűn-
ügyre jutó kár érzékenyen 
növekedett. 

Bizonyításképpen éppen 
megyénk egyes téeszeiben 
leleplezett számos > különösen 
nagy kár t okozó 'bűncselek-
ményt mutatot t be a megyei 
főügyészhelyettes.. Közülük 
is kiemelkedik Rapcsányi 
Árpádnak, a tápéi Tiszatáj 
Tsz főkönyvelőjének és 
ugyanit t Sípos Sándornak, 
a téglaüzem volt vezetőjének 
sikkasztása. Egyebek között 
egymillió 334 ezer olyan tég-
láért is felvették a munka -
béren felül járó „eredmé-
nyességi ju ta lmat" is, me-
Iwet le sem gyártottak. 
Egyedül a korrupt üzemág-
vezető egymillió 71 ezer fo-
rintot kapott , el nem végzett 
munkáér t . A csaló főkönyve-
lővel együtt 3 millió 337 ezer 
for in t kár t okozott a kö-
zösségnek. Most előzetes le-
tar tózta tásban ' vá r j ák méltó 
büntetésüket. A szőregi 
Egyetértés Tsz gáz-vízmű-
szerelő részlegének vezetői 
is. közel 2,5 millió forintot 
sikkasztottak el, miközben 
3.2 millió forint tal a meg-
rendelőket is becsaptóik oly 
módon, hogy ennyivel többet 
számláztak a végzett munka 
értékénél. Intő példaként 
szerepeltek az öttömösi Ma-
gyar László Tsz-ben, a pusz-
taszeri Árpád és a baksi 
Maevar—Bolgár tsz-ekben 
Vlenlezett gazdasági bűncse-
lekmények is." 

A súlyos visszaélésekre 
napja inkban komoly lehető-
séget ad egyebek között, 
hogv a szövetkezeti ellenőr-
ző bizottságok még nem áll-
nak hivatásuk magaslatán. 
A kötelezően előírt általános 
ellenőrzéseket sem végzik el 
minden esetben. nincsenek 
tisztába jogaikkal, sem köte-
lességeikkel. Az észlelt rend-
ellenességekről készített 
jegyzökönyveiket, további in-
tézkedés végett á tad ják a ve-
zetőség valamelyik tagiának, 
olykor éppen annak, akinek 
a legfőbb érdeke fűződik 
ahhoz, hogy a keletkezett 
ká r vagy bűncselekmény ne 
keirüljön napfényre. 

A vitában felszólaló Niesz-
ner Ferenc, országgyűlési 
képviselő, dr. Já rmai Tibor, 
a Szeged városi- járási 
ügyészség vezetője és mások 
hangsúlyozták: alapvetően 
fontos az ellenőrzés tökéletes 
rendjének kialakítása mel-
lett a vezetők egymás iránt 
tanúsított kölcsönös bizalma. 
A vezetőség és az ellenőrző 
bizottság közös feladata 
mindenüt t a társadalmi tu-
lajdon védelmének megszi-
lárdítása. Szenvedélyes vita 
bontakozott ki a gyenge 
anyag- és alkatrészellátás 
miatt, m á r - m á r intézménye-
sült vesztegetés és korrupció 
kapcsán. Olykor jelentékte-
len értékű, de egy-egy gép 
használhatósága szempontjá-
ból nélkülözhetetlen alkatré-
szért alapértékének sokszo-
rosát kell kifizetni. A társa-
dalmi tu la jdonban akkor 
keletkezik nagyobb kár, ha 
a szorult helyzetbe jutott 
vezetők „nem kennék meg a 
kereket". A korrupció e kü-
lönös vá l fa ja ellen hathatós 
központi intézkedések szük-

ségesek. Szóvá tették a szö-
vetkezetek vezetői, hogy 
egves bűnügyekben olykor 
rendkívül enyhe ítéletet hoz 
a bíróság, máskor viszont 
érthetetlenül szigorú a bün-
tetés. Az ítéletek meghoza-
talában is közelebb kell ju t -
ni a tárgyi igazsághoz. Szó 
esett arról is, hogy egyes 
szövetkezeti vezetők nem 
alapoznak eléggé a jogtaná-
csosok munká já ra . Nem von-
ják be őket a különféle szál-
lítási, értékesítési szerződé-
sek elkészítésébe. 

Ez a konferencia egy ve-
zető-továbbképző iskola meg-
nyitása is volt. A népes hall-
gatóság örömmel üdvözölte 
a területi szövetség kezdemé-
nyezését. Már ez az első ta-
lálkozó is értékes segítséget 
adott a szövetkezeti vezetők 
munkájához. 

Csépi József 

Délmagyarországi 
Építő Vállalat 

Szervezettebb munkát, « r t e l c e * , e , e k r ö 1 
. , J e l e n t j ü k 

szilárd fegyelmet! 
A Délmagyarországi Építő 

Vállalat szegedi központ já-
nak kul túr termében össze-
gyűlt küldöttek előtt Molnár 
Sándor a vállalati pártbizott-
ság t i tkára tartot t vitaindító 
előadást a pártbizottságot 
választó küldöttértekezleten. 
Ebben számos vonatkozás-
ban kiegészítette a pártbi-
zottság írásos beszámolóját, 
és nagyvonalakban összefog-
lalta az alapszervezeti veze-
tőségválasztó taggyűléseken 
elhangzott javaslatok közül 
azokat, amelyek a kongresz-
szusi irányelvekhez, illetve 
a szervezeti szabályzat ter-
vezete módosításához kap-
csolódtak. A termelékenység-
ről, a munkaszervezésről, 
valamint a vállalat és a be-
ruházók közötti — korántsem 
mindig jó — kapcsolatról 
szóló szavaival pedig mint -
egy megadta a küldöttek fel-
szólalásainak alaphangját . 

Sokat beszéltek a kommu-
nista és pártonkívüli építő-
munkások véleményét is 
magukkal hozó küldöttek az 
iparágban közismerten ma-
gas fluktuációról. És a válla-
lat vezetőinek figyelmét meg 
kell ragadnia annak a véle-
ménynek, miszerint a kilé-
pések leergvakoribb oka nem 
a bérezésben, hanem gyak-
ran a hangnemben, a bánás-
módban keresendő. 

Számos őszinte, szenvedé-
lyes hangú bírálatot hal lhat-
tunk az építőiparban fellel-
hető fegyelmezetlenségekről. 
Egy-egy felszólaló — kőmű-
vestől az Igazgatóig ter jed 
ez a sor! — meggyőző pél-
dákkal igazolta, hogy példá-
ul a termelékenységben ez 
évben bekövetkezett vissza-
esés nem írható az árvíz 
számlájára. Elhangzott olyan 
javaslat ls, hogy a pár tér te-
kezlet foelaljon állást a fe-
gyelmezetlenekkel szembeni 
sokkal szigorúbb felelősség-
revonás mellett. 

Felszólalt a DÉLÉP kom-
munistáinak küldöttértekez-
letén dr. Németh Lajos, a 
Csongrád megyei pártbizott-
ság osztályvezetője is. S mi-
közben elismeréssel szólt a 
kollektíva eredményeiről, a 
küldöttértekezleten kialakult 
önkrit ikus légkörről, felhív-
ta a figyelmet a negyedik 

ötéves terv minden eddigit 
meghaladó feladataira. Mint 
mondotta, ezeket csak akkor 
o ldhat ják meg sikerrel, ha 
a még meglevő lazaságokat 
felszámolják, és az építési 
munika minden fázisát szer-
vezettebbé teszik. 

Jogos büszkeséggel beszél-
tek a küldöttek a pártépítés-
ben elért eredményekről. Az 
elmúlt esztendőkben lét-
számban és szervezettségben 
egyaránt megerősödött pár t -
szervezetünk, s ez kifejezésre 

jut többek között a gazdasági 
munka hatékonyabb segíté-
sében. 

A pártértekezleten megvá-
lasztották a Délmagyarorszá-
gi ;Építő Vállalat új, huszon-
öt tagú pártbizottságát, va-
lamint a vállalati kollektí-
vát a megyei pártértekezle-
ten képviselő küldötteket. Az 
ú j pártbizottság első ülésén 
megválasztották a héttagú 
végrehaj tó bizottságot, és is-
mét Molnár Sándor szemé-
lyében a DÉLÉP pártbizott-
ságának t i tkárát . 

Csongrád megye! BMszervek 

Fontos feladat a közlekedés 
biztonságának megteremtése 

Huligántalálkozo a villamosban 
Egy levél fekszik előttem. 

Tornán István villamoska-
lauz ir ta elkeseredett hangon 
a vállalat forgalmi osztálya 
vezetőjének. Panasz, a meg-
alázott ember keserű hangja 
szól a levélben: „A mai na-
pon is, mint minden kedden 
és csütörtökön, huligántalál-
kozó volt a texti lművekben. 
21 óra 21-kor az onnan jö-
vőkkel telt meg a kocsim. 
Égő cigarettával szállnak fel, 
a berendezéseket piszkálják. 
Erősen ittas ál lapotuk miat t 
behánynak a kocsiba, éne-
kelnek, ordítoznak, a berre-
gőket huzigálják, az a j tóka t 
nem engedik becsukódni, az 
ablakokat lerángat ják." 

„Huligántalálkozó" — í r ja 
elkeseredésében Tornán Ist-
ván. Pedig ezek a fiatalok a 
texti lművek KISZ-klubjából 
jöttek. 

Hogy a kalauz túloz? Alig 
hiszem, mer t levele végén ez 
áll: „Ha még egy ilyen eset 
előfordul, vállalva következ-
ményeit, a túrtól függően a 
Somogyi utcai végállomáson 
a kocsiról leszállok, és 22 
óráig, amíg a gyáriak nem 
jönnek, nem fogok a kocsi-
val menni." Mennyi minden 
kell ahhoz, hogy valaki meg-
tagadja a munkát? Valószí-
nűleg nagyon sok. Elkesere-
dett tehetetlenség szülte a 
sorokat csakúgy, mint a kö-
vetkezőket: „Van ugyan 
életbiztosításom, de az nem 
sokat segít, ha esetleg ki-

j löknek a kocsiból. Én férfi 
létemre nem érzem magam 

Tegnap tartot ták meg Sze-
geden, a Csongrád megyei 
BM-szervek pártértekezletét 
is. A pártbizottság írásos be-
számolóját a pártértekezle-
ten résztvevő küldöttek 
megkapták, tanulmányozhat-
ták, így dr. Oskó Lajos, a 
pártbizottság t i tkára rövid 
vitaindító referá tumot mon-
dott. melyben kitért a kong-
resszusi irányelvekkel és a 
Szervezeti Szabályzat módo-
sításával kapcsolatban el-
hangzott véleményekre, azok 
összesítésére. A tanácsko-
záson részt vett és felszólalt 
dr. Kovács Lajos, a megyei 
pártbizottság osztályvezetője 
is. A beszámolót követő vi-
tában értékelték az elmúlt 
négy esztendőben elvégzett 
munká t és megjelölték a so-
ron következő feladatokat. A 
tar ta lmas vita értékelése és 
összefoglalása után kerül t 
sor az ú j pártbizottság tag-
jainak, illetve a megyei 
pártértekezlet küldötteinek 
megválasztására. Az ú j pár t -
bizottság nyomban megtar-
tatta első ülését. A Csong-
rád megyei BM-szervek 
pártbizottságának t i tkárául 
ismét dr. Oskó Lajost vá-
lasztották meg. 

A párt poli t ikájának kö-
vetkezetes végrehajtásából 
adódó széles körű teendők 
mellett a pórtértekezlet nyo-
matékosan felhívta a figyel-
met arra, hogy a BM-szer-
vek dolgozóinak mindent 

meg kell tenniök a megelőző 
munka jobbá tételéért, külö-
nösen azért, hogy a közleke-
dési balesetek száma lénye-
gesen csökkenjen. Ez olyan 
közérdekű tennivaló, mely 
igen élénken foglalkoztatja a 
BM-szervek kommunistái t . 
Nyilvánvaló, hogy e téren 
számos tennivaló van. 
Ugyanis a közlekedés biz-
tonságának jobbá tétele, a 
forgalom zavartalanságának 
megteremtése — és nyugod-
tan hozzá lehet tenni — 
gazdaságossága megköveteli 
a balesetmegelőző tevékeny-
ség személyi és technikai 
feltételeinek folyamatos fe j -
lesztését, színvonalasabbá 
tételét. Hiszen köztudott, 
hogy a gépjárművek száma 
napról napra növekszik, az 
utak egyre zsúfoltabbá vál-
nak, mind többen vesznek 
részt a közúti forgalomban 
— méghozzá kevés gyakor-
lattal. Minden körülményt 
mérlegelve: nem lényegtelen 
tehát az sem, hogy milyen 
mértékben javul a közleke-
dési morál, a közlekedők fe-
gyelmezettsége és kul turá l t -
sága. 

A Csongrád megyei rend-
őr-főkapitányság szerveinek 
és dolgozóinak a pár tér te-
kezlet ú tmutatása a lapján 
egyik fő feladatuk, hogy rö-
vidüljön a baleseti krónika 
és e területen is eredményes 
legyen a megelőző és nevelő 
munka. 

Vizsgáznak a vadászok 
Megkezdődött a bakonyi újra számot kell adnia fel-

vadászok vizsgája Veszp- kés-ültségéről. rátermettségé-
remben. A megyei tanács ... . . . . . . ,.., , 
határozata értelmében az e 1 0 1 A b i z o U ö u e e lő<* é g -
területhez tartozó valamenv- be" a napokban ezer vadász 
nyj vadásznak az év végéig jelenik meg. 

— Ne aggódjék, ezek most nem a huligánok. 
biztonságban, akkor mit 
mondjon egy nő dolgozónk?" 

A kalauz szavait igazolja 
az ellenőri jelentés is. „Ha 
az illetékesek nem fognak 
hathatós intézkedéseket 
tenni, rövidesen még a rend-
őrök sem tudnak rendet csi-
nálni" — í r ja Igaz György. 

Nos, mindebben van jó 
néhány elgondolkodtató do-
log. A textilmüvek KISZ-
klubjában összegyűlnek a 
fiatalok, akik ott tisztessé 
gesen viselkednek, mert 
máskülönben kiteszik a szű-
rüket. Az elkeseredett levél 
a szeptember végi Omega-
koncert után született. A 
klubban eddig egyetlen eset-
ben sem volt botrány. Min-

dig a legnagyobb rendben 
zaj lanak a koncertek. Olyan-
kor még italt sem árulnak. 
(Máskor is csak keveset le-
het kapni.) Kint az utcán, a 
villamoson viszont elfeled-: 
keznek magukról ezek a fia-
talok. Nem mindegyik, csak 
néhányan közülük. Viselke-
désük közveszélyessé válik. 

Sajnos, ilyesmi előfordul. 
200—250 ember között min-
dig akadhat 10—15, aki nem 
fér a bőrébe. Ez ellen tenni 
aligha lehet. Illetve mégis. 
Ott vannak a többiek, akik 
elnézik az ilyesmit, nevetnek 
hozzá. Passzivitásukkal tu-
lajdonképpen asszisztálnak 
a rendbontóknak. 

Szávay István 

Húsbolt — a régi helyen 
Két nap telt el az ötlettől 

a megvalósulásig. Ritkán si-
kerül valamit ilyen gyorsan 
megoldani. 

Az ötlet: az ÉLIKER köz-
ponti húscsarooka szeptem-
bertől új, Károlyi utcai he-
lyiségében működik. A Szé-
chenyi téri régi üzlethelyi-
ség míg át nem alakít ják, 
tehát jó néhány hónapig 
használatlanul állt volna. A 
vállalatnál ezért a héten 
megszületett a gondolat: 
nyissák meg ú j ra a boltot, 
hiszen a város húsellátása 
nem a legjobb. 

Az eredmény: ma reggel 
7 órakor az üzlet ismét áru-
sítani kezd. Húsipari mellék-
termékeket árul, olcsó, 6—12 
forintos áron Sertéskörmöt, 
-fejet, belsőségeket, velős-
és húsos csontot. Tehát 
olyan cikkeket, melyeket 
sokan keresnek, de általá-
ban nehezen lehet hozzájut-
ni. 

A két nap mindenképpen 
rugalmas üzleti polit ikára 
vall-. Dicsérendő kereskedői 
felfogásra. 


