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Egészségügyi továbbképző 
és szakosító intézet 

Az egészségügyi miniszter 
rendeletet adott ki egész-
ségügyi központi továbbkép-
ző ép szakosító intézet léte-
sítéséről. Az új, országos in-
tézmény — amely Budapes-
ten, a Makarenko utca 15. 
szám alat t működik — fő 
feladata lesz az ápolónők, 
szülésznők, műtősök, köz-
egészségügyi és járvúnytiuvi 
ellenőrök ós más egészség-
ügyi dolgozók középíokü to-
vábbképzése. A hallgatók 
egyéves Időtartamú tanfolya-
mokon vesznek m a j d részt, 
amelyeken a sa já t területük-
re vonatkozó ú j a b b fontos 
tudnivalókat sa já t í t j ák majd 
el, Ezenkívül az egészség-
ügy más területein — gyer-
mek-, ideg- és elmeápolói, 

csecsemőgondozái, védőnői 
stb. — is tovább képezhe-
tik magukat, 

Az ú j intézet részben 
bentlakásos, illetve területi, 
gyakorlati továbbképzést 
biztosít, Az Intézményekben 
már a vezető nővérek, az 
Intenzív terápiás osztályo-
kon tevékenykedő egészség-
ügyi dolgozók és a mentő-
sök oktatása megkezdődött, 
Az intézmény területi tanul-
mányi és szervezési osztálya 
arról is gondoskodik majd, 
hogy a vidókt és budapesti 
nagyobb egészségügyi intéz-
ményekben helyi tanfolya-
mok keretében oldják meg 
az egészségügy munkásai -
nak középfokú szakmai to-
vábbképzését. 

idegenforgalom 
a végvárban 

Kulturális idegenforgalmi 
központot alakí tanak ki 
egyik legszebb középkori 
erődítményünkben, a sárvá-
ri várban. 

Az egykori, ötszög alakú 
végvárban múzeumot, j á rá -
si és városi könyvtárat ren-
deztek be. A török háború-
kat ábrázoló, nagyméretű 
csataképekkel ékesített hí-
res dísztereimben, a kék-sza-
lonban és még néhány he-
lyiségben ál l í t ják ma jd kj a 
Nádasdy múzeum iparművé-
szeti gyűj teményét és hely-
történeti néprajza a n y a g á t 
A Rába-par t i település 
nagy idegenforgalmára te-
kintettel szállodát is beren-
deznek .a várban. (MTI) 

A munkaverseny hétköznapjai 

Valamivel mindig többet... 
Tavaly sok apropót adott kos teljesítést, vagy annál Egyéb kívánságok is van 

a munkaversenynek: jubl- többet, hiszen nekünk se nak. Olyanok, amelyek elő-
leiunok, Lenin-centenárium, mindegy mennyi a kereset, segítenék a bútorgyár haté-
m a j d a pártkongresszus. S Húsz óra társadalmi mun- konyább gazdálkodását, kö-
egy sajnálatos esemény is kát a j án lunk fel ebben az vétkezésképpen a dolgozók 
inspirál ta a szocialista bri- évben is, s arra törekszünk, munkakörülményeinek és 
gádokat, árviz veszélyeztet- hogy minőségi kifogás lteve-
te a Tisza völgyét, segíteni sebb legyen, bár tavaly se 
kellett, s megszüntetni a t e r - val lot tunk szégyent, 
melós elmaradását . Sikerrel A brigádvezatő elmondta 

még, hogy Puekó György 
kollégájuk sikeresen folytat-
ja tanulmányai t a faipari 
technikumban, s 

birkóztak az emberek kör-
nyezetűnkben a veszéllyel, 
teljesítették kötelezettségei-
k e t 

Sokan vannak 
A Tisza Bútoripari Válla-

lat szegedi gyárában Juhász 
László igazgatóval beszélget-
tünk a munknverseny hét-
köznapjairól . Több kollektí-
vát különösen dicséroen em-
legetett : 

— Börcsök Imre br igád-
ja mozgékony, igen jól és 
gyorsan reagálnak mmdonre. 
Tavalyi példáikat sorolhat-
nám bizonyításképpen; részt 
vettek az árvíz elleni véde-
kezésben, segítettek a káro-
sultaknak, s egy tévét a j á n -
dékoztak a szabolcsi terület-
nek, s megszüntet ték a te r -
melés e lmaradását a gyár-
ban. De több, jó szocialista 
brigád is dolgozik gyárunk-
ban. Szécsényi Sándor sze-
relő csoportja most kezd 

kereseti lehetőségeinek a 
javítását is. Három ú j ter-
melőeszközről van szó: 

— Egy hidraul ikus «tza-
bászfűresz beállítása gyor-
sabbá és pontosabbá tenné 

van eav 8 " z»bászatot, növekedne a 
szán tervük is- külföldre t e "he lékenysóg, és persze a szép tervük is. külföldre m i n ő g e g j g m e g b í z h a t ó b b á 
szeretnének kirándulást ten 
ni 1071-ben. Az anyagi ala-
pot valószínű ki-ki alapon 
teremtik meg, de az is le-
het, hogy tú lmunkával sze-
reznek rá pénzt. 

valna. A gép Szolnokon van, 
de ha készen lesz a gyár ú j 
vasvázas csarnoka, akkor el-
hozhat juk — mond ják a sze-
gedi üzem vezetői. — Sze-
re tnénk kicserélni az el-
avult hengercsiszolónkat, 
amelynek révén ugyancsak a 
minőség javulna, s vásárolni 
szeretnénk egy ólragasztó 
gépet. Erre ígéretet kaptunk 
a vállalat központjától. Ha 
sikerül az említett három 
masinát munkába állíta-

— Van — mondja Juhász termelésének hatékonysága 
Lasz',0. — Sorolom; a ter- SOkat Javulna, 
meléal terv jó teljesítését 
kérjük munkásainktól, s eb- A szocialista munkaver -
ben benne van a hazai és senyben részt vevő brigádok 
a külföldi igények pontos ki- tagjai azt vallják, hogy r a j 

Kívánságok 
Emlékeztetem a gyár igaz-

gatóját arra, hogy a bri-
gád tagjai a „hívó szóra 
várnait", van-e a gazdasági 
vezetésnek kérése? 

elágitó.tí is. Szeretnénk, ha 
olyan bútorokat készítené-
nek, amelyek tovább öreg-
bítik a s/egedí gyár h í rne-

talpra állni. Nyerges András vét. Segíteni tudnak a f a j -
kollektívája szintén példa- i l l é s i program sikeres tel-
mutatóan dolgozik, de mond- jesítesében is, hogy jobb Un-
hatnám a Felszabadulás ne-
vet viselő női brigádot is, 
amelynek ugyan férfi a ve-
zetője, Molnár István. 

Sokan vannak a bútor-
gyárban, akiknek a nevét le 
kellene írni. December utol-

munkanapján a 
brigád tagjai leültek kis dolgozo lakatosok mar jelez-
baráti beszélgettsre a gyár ték, hogy bekapcsolódnak a 

ríilmények közé kerül jünk. 
Ebben a szocialista brigá-
dok társadalmi munká t is 
vál la lhatnak. A vasvázas 
épületek szerelésében, ösz-
szeállításában. A TMK-ban 

vezetőivel, s egyöntetűen ki-
je lente t ték; „Ha bármikor és 
bármilyen gondja, vagy ba-
ja van a vál lalatnak, csak 
szóljanak, megadunk min-
den segítséget, ami tőlünk 
telik." Szép kijelentés, akár 
programnak is beillik egy 
szocialista kollektíva részé-
ről. 

Még osak 
tervezgetnek 

A Börcsük-brigád a szer-
kezeti megmunkálást végzi 
a bútorgyárban. Munká juk a 
technológiai sor közepén he-
lyezkedik el, de éppen ezért 
a legfontosabb. Bírál ják az 
előkészítőket és meghatároz-
zák a befejező szerelők ered-
ményét. Mit mond a bri-
gád vezetője? 

— Még csak tervezgetünk 
— válaszolja —, egyelőre 
fo lyta t juk a tavalyi válla-
lások teljesítését. Ebben az 
évben szeretnénk nagyobb 
eredményeket elérni, mint a 
múl t évben. 

— S mit tervezgetnek? 
— A termelésben meg-

t a r t j uk a 104—105 százaló-

munkaversenybe és a vas-
szerkezetek összeállításánál 
ott lesznek. 

tuk nem múlik az ered-
mény. Segítenek az épülő 
bútorgyár mielőbbi ta lpra-
állásában ós szívük szerint 
intézkednek a vezetők, ha 
ú j gépek kerülnek az üzem-
be. Börcsök szavaival: 

— Csendesebb évet vá-
runk, mint a tavalyi volt és 
szeretnénk harmadszor is 
elnyerni a szocialista elmet. 
Nem lesznek ugyan neves 
évfordulók I87i-ben, de élni 
és dolgozni, a versenyben 
előbbre lépni, a „szürke" 
években ls törvényszerű. 

Gazdagít István 

Szexbomba a kirakatban 
Elvek és arányok a művelődéspolitikában 

Senki sem panaszkodhat Itt nyilvánvalóan az alakí-
amiatt , hogy kulturál is éle- tás-formálás. Erre a mai 
tünk nem eléggé színes, nem művelődéspolitika alkalma -
eléggé mozgalmas, Egy pil- sabb, mini a régi, sőt csak 

ez alkalmas. 
Ezért szögezte le — helye-

sen es hangsúlyozottan — 
az MSZMP X- kongresszusa, 
hogv kultúrpoli t ikánk alap-
elvein nem szükséges vált áz-
tatni. Feltétlenül szükséges 
viszont — az alapelve^ ér-
vényességét nem érintő — 
bizonyos aránytalansrtfjokon 
változtatni. Nem mindegy 
ugyanig, hogy a támogatott 
és megtűrt művészeti alku-
tások milyen mennyiségben 
és módon kerülnek a közön-
ség elé. Nyilvánvaló, hogy-
ha a kul turál is élet közép-
pont jába azok a műveik ke-
rülnek, amelyek a művelő-
déspolitika szempontjából a 
megtűr tek kategór iá jába tar-
toznak, torzulást okoznak. 
még akkor is, ha statisztikai 
szempontból nem hiányoz-
nak innen a támogatott, te-
há t a szocialista eszme te r je -
dése tekintetében fontos a l -
kotások. 

Ilyen torzulásról természe-
tesen nincs szó, Nem kell 
azonban különösebben el-
mélyült vizsgálódás ahhoz, 
hogy megállapítsuk: az utób-
bi időben a tévé és a mozi 
műsorában, és másut t is, 
nagyobb hangsúlyt kap tak a 
tar ta lmat lan, üres, csak a 
felületes „szórakoztatásra" 
a lkalmas művek, nem r i tkán 
giccsek, sőt ízléstelenségek, 
A X. pártkongresszus felszó-
lalói is foglalkoztak ezzel a 
kérdéssel, rámuta tva , hogv 

varos, áttekinthetetlen, el- mindenképpen szükséges 
lentmandásos. Valamikor ezeken az aránytalanságokon 
„katonas rend uralkodott 
i t t ; emlékezhetünk azokra 
az évekre. Ez a „rend" 
azonban nem a való élet 
melegét, színességét, esetleg 
ellentmondásosságát képvi-
selte — az életben, tudjuk, 
t jyen ls van —, hanem bi-
zonyos szürkeséget, hidegsé-
get, unalmat. S bá r az igaz, 
hogy könnyebben el lehetet t 
ebben igazodni, minden egy-
szerű, világos, át tekinthető 
volt, élettelensége mégis in-
kább taszította, mint uon« 
zotta az emberekel:, érzelmi 
hatása, ha tetszik, nevelő-
ereje közel já r t a nullához. 

lantás a színházak, mozik 
plakát jaira , a könyvesboltok 
kirakataira, s ha máshonnan 
nem, ezekből a fu tó pillan-
tásokból is meggyőződhe-
tünk: a színházakban, mo-
zikban, könyvesboltokban 
szinte ma jdnem minden 
kapható, amit az alkotómű-
vészek nálunk és szerte a 
világon, tőlünk nyugatra ós 
keletre létrehoztak. Könyv-
kiadásunk választékán —• 
mint a beszámolókból olvas-
ható — még a . n á l u n k já r t 
nyugati laptudósítók is meg-
lepődnek, Szürkésnek, egy-
hangúnak. unalmasnak kép-
zelték kulturál is életünket. 
Magától értetődik, nem di-
csekvésképpen, hanem pusz-
ta tényként hivatkozunk e r -
re; eredmenyeink értékelésé-
hez nincs szükség efféle se-
gítségre. 

A bőség zavarai 
A választéknak ez a bősé-

ge néha már zavarbaejtó. A 
kulturális élet publikációs 
fórumaira ugyanis nemcsak 
olyan művek kerülnek, ame-
lyekkel egyetértünk, amelyek 
a szocialista eszmékkel azo-
nos hőfokúak és sugárzású-
ak, hanem olyanok is, ame-
lyeket — mert bizonyos hu-
mánus értékeket mégiscsak 
hordoznak — mintegy t á j é -
koztatásképpen a közönség 
elé bocsátunk, megtűrünk, 
Emiatt sokaknak úgy tűnik, 
hogy a kul turál is élet zűrza 

változtatni. 

Nem tudja 
a jobb kéz... 

Persze nem könnyű utána-
járni, hogy is keletkeznek 
ezek az ellentmondások. 

Csak példaként említ jük, 
hogy november vegén az 
Európa Könyvkiadó igazga 
tója a szegedi újságiróklub-
ban saj tótájékoztatót tartott, 
s egyebek kőzött hangsú-
lyozta, szó sem lehet a nyu-
gati könyvpiacot elárasztó, 
úgynevezett szexirodaiam 
„alkotásainak" hazai publi-
kálásáról. Ez a mindenkit 
megnyugtató közlés pénteken 
hangzott eh Másnap, szom-
baton, amikor e hasábokon 
közöltük az Igazgató bejelen-
tései, a szegedi könyvesbol-
tok k i rakatában megjelent A 
szexbomba, amely v i ta tha-
tat lanul a szexirodulom gaz-
dag ská lá jának valamelyik 
fokán helyezkedik el. Ennél 
a primitív l imonádénál per-
sze vannak vadabb és ízlés-
telenebb szex legenyek is, de 
hogy ez ls odatartozik, vi-
ta thatat lan. Az olvasó — 
velünk együtt — foghat ta a 
fe jé t : ml van itt . Igaz, A 
szexbombát nem az Európa 
adta ki, hanem a Magvető, 
de hát mégiscsak képtelen-
ség, hogy egy ilyen aktuál i -
san fontos kérdésben nincs 
egyetértés a kiadóik között. 
Erre mond ják : nem tud ja a 
jobb kéz, mit csinál a bal. 

Egyszóval t 'an mit igazíta-
ni, alakítani kulturális éle-
tünkben, Ezt az igazító, ala-
kító, módosító munkát azon-
ban csak úgy vegezhetjük 
helyesen, ha közben állandó-
an ügyelünk ar ra , hogy a 
művelődéspolitika alapelveit 
ne sértsük meg. Máskülön-
ben az a veszély fenyeget, 
hogy a kul turál is élet jjwi 
életteljességót valamiféle 
élettelen hidegség vál t ja fel, 
Erre pedig igazán semmi 
szükség. 

Ökrös Lss2l» 

M i van a közép-
pontban ? 

Éppen ezért, ha mérlegre 
tesszük a kétféle művelődés-
politikái:, figyelembe véve, 
hogy az egyik, amelyen már, 
szerencsére, túlhaladtunk, 
egyszerű, sót valójában leg-
többször szimplifikáló volt, 
míg a másik, a mai, bár bo-
nyolultabb, de jóval nagyobb 
hatású, nincs okunk sajnálni 
a régit. Az a bizonyos „kato-
nás rend" ugyanis a kultu-
rális élettől ls idegen; a cél 

H É T K Ö 1 M Ü P O K 

A kételkedős vevőjog 
A címben jelzett megál-

lapításon nyilván senki 
sóin csodálkozik el. Min-
denki természetesnek érzi, 
hogv a pénzéért joga van 
kételkedni is, Például afe-
lől, hogy megfelelő minősé-
gű-e az áru. Vagy akár az-
zal kapcsolatban is tamás -
kodhat: elég friss-e, — ami 

akik azt mondják az áru-
ra, hogy friss, mikor már 
egészen száraz- Az ö fogai 
p e d i g . , , 

Nos, ha végeredményben 
puha sütemény 1 kapott is a 
nénike, egváltalan nem 
volt igaza a sértődött el-
adónak. Éppen, mert a ke-
telkedes ivevőjog, a a néni 

a termékek egy részénél csak egyetlen meggyőzően 

93 és Sz-16 az űj nemesífésű 
szegedi fűszerpaprikák 

Am Iáén már nagyüxemileg termesztik 

értékmérője a minőségnek 
is. 

Az idős nénit, aki a 
péksütemény friss voltál 
— ,,de egész biztosan 
friss?" — kétszer ÍM tuda-
kolta, mégis bosszúsan ok-
tatták lei az egyik belvárosi 
üzletben. A vegén még ő 
kért elnézést, hogy ő csak 
azért bátorkodott érdeklőd-
ni, mert ugye, vannak 

csengő választ várt, nem 
érdemelt lenózó kioktatást. 

Egv bizonyos: a kérde-
zősködőnek nem kell rös-
telnte az indokolt kíváncsi-
ságot. Aki pisiig u pult 
mögött áll, mindig készsé-
gesen ájljon a vevő rendel-
kezésére. Többéit közt azért 
is mert nem utolsó keres-
kedelmi szempont, hogy a 

'vevők hitelt adjanak az el-
adók szavainak. 

Prolongált szavatosság 

Szegeden, a Gabonater- A csípősségmentes papr l -
mesztésl Kutató Intézetben kaíajták között a legújabb 
dr. Erdei István — tudomá 
nyos munkatársaival — két 
olyan fűszerpaprika-fajtát 
nemesitett ki, amelyek több 
éven keresztül nagyüzemi 
próbatermesztésben beváltak 
és az idén már néhány kö-
zös gazdaságban elterjesztés-
re kerülhetnek. Az egyik a 
szegedi F—03-as államilag 
előzetesen elismert csípős 
fűszerpaprika a rendkívül 
viszontagságos 1970-es esz-
tendőben is jól vizsgázott. 
Az ismert fajtáknál előnyö-
sebb, mert terméshozama 
azonos, festéktortalma vi-
szont mintegy harminc szá-
zalékkal magasabb. 

az Sz—16-os azért kerülhet 
nagyüzemi termesztésre, 
mer t most már bebizonyoso-
dott, hogy a meglevőknél 
koraibb érésű és az első sze-
déskor sokkal nagyobb ter-
mést ad a hagyományos f a j -
táknál. Ez rendkívül előnyös, 
mer t az elmúlt idényhez ha-
sonló október eleji őszi fa-
gyok ,a második, illetve a 
harmadik szedés termését 
már veszélyeztethetik- Fes-
téktar ta lmában is fe lülmúlja 
a köztermesztésben levő f a j -
tákat . Mivel egyszerre nagy 
termést ad, a tudományos 
kutatók lehetségesnek ta r t -

ják, hogy majd gépi szedés-
re is alkalmasnak bizonyul-

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalatnál már előké-
szítették az 197l-es idényre a 
vetőmagokat és most várják 
az Országos Vetőmag Fel-
ügyelőségtől a laboratóriumi 
vizsgálatok eredményeit. 
Ezek alapján történik majd 
a minősítés. Négy csípősség-
mentes és két csípős papri-
kafajta kerül a termelőszö-
vetkezethez. Az említett leg-
újabbak magjából az első 
esztendőben azok a gazdasá-
gok kapnak, amelyeknél a 
legjobbak a termelési felté-
telek. 

T. B. 

Kettős állampolgárságról 
s egyéb kettősségekről mai' 
többször volt alkalmam 
hallani, kétszeres szavatos-
ságról csak most, az új 
esztendőben. 

Egészen pontosan; két-
szeres szavatossági időről, 
azaz. a szavatosság prolon-
gálásáról. Hogy mit Jelent 
ez? Magam sem tudom, (gy 
csak a tények leírására 
szorítkozom. 

Tehát: adva van egy do-
boz. Csárdás sajt. ömlesz-
tett, magyar gyártmány, a 
Baranya megyei Tejipari 
Vállalat terméke. A bé-
lyegző azt mondja, hogy: 
szavatosság napja 970, 12. 
30. — ami, gondolná a nyá-
jas vásárló, a tavalyi de-
cember harmincadik nap-
jának felel meg. 

Igen áhí. De: van egy 
kevésbé elmosódott, kisebb 

számjegyű bélyegzés ls a 
Csárdásdoboz alján, Merő-
legesen a másikra. Ez pe-
dig azt mondja, hogy; 
1971. jan. 10. 

Fölvetődik hát a kérdés, 
melyik bélyegzőnek htgy-
gyen a jámbor- vásárló! 
Egyáltalán: ki és milyen 
elv alapján nyomta rá a 
dobozra ezt a későbbi dá-
tumot. Továbbá: új eszten-
dei újdonság-e a szavatos-
ság prolongálása, vagy 
már korábban ts előfordult, 
csak nem vettük észre? 

A sajt egyébként fo-
gvaszthatónak találtatott, 
úgv, hogy mire e sorok 
megjelennek, már nem lesz 
a dobozban egyetlen darab 
sem. (Miért várja ki az 
ember január 10-ót?) A 
dobozt mindenesetre meg-
őrzöm. Kuriózumként. 

S. M. 


