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A hideg, cb h a v a z á s 
• véget vetett 

a „ tavaszi" munkának f t 
Január második felétől 

kezdve egészen február vé-
géig az időjárás elkényeztet-
te a mezőgazdászokat: or-
szágszerte hozzáláttak á ko-
ra tavaszi növények vetésé-
hez, sokfelé került földbe az 
őszi árpa/ zab, borsó és a 
mák magja. Az őszi vetésű 
növények fejtrágyázásával is 
előrehaladtak — mindennek 
azonban szinte egy csapásra 
véget vetett az ismét télies-
re fordult időjárás, a fagyok 
és a havazás. Az 5—N) cen-
tis hótakaró némi védelmet 
nyújt az éjszakai nagyobb 
hidegek idején a2Í őszi vetésű 
növényeknek, és valamelyest 
javít majd a talaj csapadék-

utánpótlásán. Mindent egy-' 
bevetve azonban sem a ha-
vazásra, sem pedig az erős 
lehűlésre nem volt „szük-
ség", 4 mezőgazdászok nagy 
örömmel vették volna, ha az 
időjárás márciusban valóban 
tavasziasra fordul. 

A váratlan erős lehűlés el-
sősorban a szőlősökben és a. 
gyümölcsösökben jelent ve-
szélyt. A rügyek ugyanis 
eléggé „éltek" már, és ilyen 
állapotban a fagyás" komoly 
pusztítást okozhat. Azt, hogy 
a február végi, márciusi erős 
fagyok okoztak-e terméski-
esést, egyelőre nem lehet 
tudni. 

Községi 
közös tanácsok 

a makói járásban 
A Népköztársaság Elnöki-

Tanácsa a közelmúltban ho-
zott határozatával több köz-
ségi közös tanács szervezé-
sét rendelte el az országban. 
Csongrád megyében, a ma-
kói járás területén öt köz-
ségit is érint a határozat:: 
Földeák községi közös tanács 
néven és székhellyel Földeák 
és Oföldeák, Kiszombor köz-
ségi közös tanács néven és 
székhellyel Kiszombor, Fe-
rencszállás és Klárafalva ke-
rül közös igazgatás alá. A 
határozat végrehajtásának 
határideje 1971. április 25., a 
szükséges intézkedésekről a 
megyei tanács vb gondos-
kodik. 

Elutazott 
a bolgár 
küldöttség 

A bolgár Könnyűipari Mi-
nisztérium küldöttsége feb-
ruár 25-től március 2-ig tár-
gyalásokat folytatott Buda-
pesten az Építésügyi és Vá-
rosfejlesztési Minisztérium 
képviselőivel a két ország 
üveg- és finomkerámia-ipari 
közvetlen gazdasági és mű -
szaki-tudományos együttmű-
ködésének fejlesztéséről. 

A bolgár küldöttség ked-
den délután elutazott Buda-
pestről. 

A KISZ KB-titkár 
látogatása Szegeden 

Tegnap, kedden Szegedre 
látogatott Főcze Lajos, a 
KISZ KB-titkára. Délelőtt a 
KISZ Csongrád megyei bi-
zottságának titkáraival ak-
tuális ifjúságpolitikai prob-
lémákról folytatott megbe-
szélést, majd a KISZ KB-
titkárt Rózsa István, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára is fo-
gadta. Délután az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsá-
ga Oktatási Igazgatóságának 
újszegedi épületében levő 
KISZ-iskolát látogatta meg 

Főcze Lajos és találkozott a 
KISZ megyei apparátusának 
tagja val. Hasznos eszmecse-
rére. került sor, különösen 
az ifjúsági szervezet idősze-
rű feladatai, a kongresz-
szusra felkészülés tenniva-
lói kaptak hangsúlyt. 

Ma Főcze Lgjos Vásár-
helyre érkezik. Ismerkedik 
a város ifjúságának helyze-
tével, ellátogat a KISZ vá-
rosi bizottságára, a porce-
lángyárba és a Szántó Ko-
vács János Tsz-be. 
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Óceán járókkal bővül 
a magyar tengerhajózás 

A közelmúltban hajózási 
és külkereskedelmi szakem-
bereink megvitatták, milyen 
mértékben célszerű és he-
lyes hajóparkunk növelése, 
hogyan lehetne még jobban 
bekapcsolni dunai és ten-
geri flottánkat a nemzetközi 
áruszállításba. E vita során 
beszámoltak arról, hogy 
közlekedésünkben a hajózás 
szerepe évről évre növek-
szik, s az áru- és személy-
szállításban jelenleg már FI 
százalékot képvisel. A nem-
zetközi forgalomban még 
ennél is jelentősebb a sze-
repe. , hiszen a közlekedési 
vállalatok devizabevételének 
mintegy 17 százalékát a 
hajózás adja. 

A folyamhajózásban je-
lenleg 51 toló- és vontató-
hajó vesz részt, körülbelül 
40-000 lóerőnyi összteljesít-
ménnyel, az uszályok száma 
pedig meghaladja a 230-at, 
együttesen 213 000 tonna 
hordképességgel. Az utóbbi 
években kifejlesztett tengeri 
flptta rríár 13 egységből áll, 
összesen 40 000 tonna szállí-
tóképességgel. 

A Dunán az elmúlt évben 
hajóink 2,3 millió tonna 
árut szállítottak, elsősorban-
a kohászatnak vasércet és 
kokszot, a tengeri flotta tel-
jesítménye pedig félmillió 
tonna volt. Hajóink napja-
inkban már 25 ország kikö-
tőiben ' vetnek horgonyt, s a 
tengerrel rendelkező orszá-
gokba exportált, illetve 
ezekből importált áruknak 
mintegy t5 százalékát ma-
gyar hajók szállítják. A fiOOO 
tonnás Budapest tengerjáró 
megtette első útját Dél-
Amerika és Európa között, 
a Hungária pedig az indiai 
kikötőkig terjeszti ki hajó-
flottánk hatósugarát. 

A kontinensek közötti ha-
józás megteremtése jelentős 
lépés közlekedésünk életé-
ben. hiszen vállalataink ex-
port-, illetve importforgal-
ma a tengerentúli országok-
kal évi mintegy másfél mil-
lió tonnára tehető, s ebből 
mindössze 200 000 tonnányi 
amit szállítottak a magyar 

hajók, ugyanakkor vállalata-
ink sok millió dollárt fizet-
nek ki a külföldi hajózási 
társaságoknak. 

Népgazdaságunk nyers-
anyagigényeinek ' növekedé-
sével a következő esztendők-
ben mind több" alapanyagot, 
elsősorban vasércet, olajat, 
kokszot, cementet, műtrágyát 
importálunk Európán kívüli 
országokból, így például az 
előzetes számítások szerint 
1375-ben már körülbelül fél-
millió tonna foszfátot vásá-
rolunk az észak-afrikai álla-
moktól. E szállítások lebo-
nyolításában fontos feladat 
vár majd arra a két, egyen-
ként 12 700 tonnás tenger- . 
járó hajóra, amelyeket a 
Szovjetunióból vásárolunk, s 
a program szerint 1972-ben, 
illetve 1373-ban állítunk for-
galomba. Hajózási szakem-
bereink ennél nagyobb, 
23 000 tonnás hajók beszer-
zését is célszerűnek tartják, 
s foglalkoznak azzal a gon-
dolattal, hogy a következők-
ben ilyen, immár nagy tel-
jesítményű vízi járművekkel 

fejlesztik mélytengeri flot-
tánkat. 

A IV. ötéves terv folya-
mán a dunai hajózás kor-
szerűsítése is tovább folyik, 
újabb két- és háromezer 
lóerős tolóhajókart állítanak 
forgalomba, és 30 000 tonná-
val bővítik a folyami hajó-
teret. Megkezdődik a csepe-
li szabadkikötő teljes re-
konstrukciója is. amely fo-
kozatosan a nemzetközi vízi 
úthálózat egyik fontos állo-
másává épül majd ki. A-
Majna—Rajna-csatorna ter-
vezett megnyitása újra elő-
térbe helyezte a Duna—Ti-
sza-csatorna megépítésének 
ügyét : s. így a kontinens- ví-
zi úthálózatán a szabványo-
sított külföldi hajók mellett 
az 1.350 tonnás magyar ha-
jók ts fokozottabban bekap-
csolódhatnának a forgalom-
ba. A h-a józható Duna—Ti-
sza-csatorna megépítésével 
újabb nagy mennyiségű 
áruszállítást lehetne átte-
relni a vasútról a gazdasá-
gosabb vízi útra. 

N. U. 

Utógondozók 
Mondanám, verjük nagy-

dobra, keltsük hírét messzi 
tájakon, hSrawi az országban 
itt először. , s a legjob-
ban, legszervezettebben i s . . . 

Mondanám, de nem mond-
hatom, mert hirtelen neki-
bokrosodott lelkesedésemet 
eleve visszafogja egy nagyon 
egyszerű, nagyon tiszta mon-
dat: „Az utógondozás nem 
szenzáció: hiba lenne egy 
bontakozóban levő szervezet 
kezdeti lépéseit túl hango-
san szétkürtölni." 

JÓ ÚTRA 
I G A Z Í T S U K . . . 

Az utó-
gondozás 

nem 

ciö. Az utógondozás nem le-
het témája túldramatizált, 
agyonszinezett beszámolók-
nak. Az utógondozás nagyon 
komoly dolog. Az utógondo-
zás . . . 

— Jogilag, de méginkább 
emberileg értve, mi is ez az 
utógondozás? 

Dossziék nyílnak, telegé-
pelt „szabályozások", útmu-
tatók rakódnak, egymás te-
tejére, majd némi tűnődés 
után elhangzik egy igen rö-
vid definíció: 

— Az utógondozás — re-
habilitálás; társadalmilag 
hasznos emberré tétele pró-
bárabocsátott, felfüggesztett 
börtönre, javító-nevelő mun-
kára ítélt, valamint javító-
intézetből, börtönből szaba-
dult íiatalkorúaknak. A mi 
munkánk, hogy a kisiklott 
életeket ismét jó útra igazít-
suk. 

Jó útra igazítsuk . . . 
Eri az egyszerű monda-

tocskát hárman ismételge-
tik: mindazok, akik az utó-
gondozást Szegeden meg a 
járásban néhány hónapja, 
hete immár „hivatásos párt-
fogóként" végzik. Név sze-
rint: dr. Nemes Attila. Or-
mos Tibor és Veress Sándor, 
Szolgálati hely szerint pe-
dig: mindhárman az újsze-
gedi Gyermek- és Ifjúságvé-
delmi Intézetből. 

— Mindhárman pedagó-
gusok vagyunk — mondja 
dr. Nemes Attila —, tizen-
hat-tizenhat, illetve Veress 
Sándor tizenkilenc évi gya-
korlattal. 

láziatokat írtak, naplót 
vezettek még a legközelebbi 
közelmúltban is. Most pe-
dig . . . 

— . . . aktákat bújunk, ál- . 
lásokért telefonálunk; já-
runk, vizes pincelakásokban, 
meg frissen felhúzott, sok-
erkélyes, üvegfolyosós eme-
leteken. 

S ezzel már el is kezdő-
dött a magyarázgatás. Elso-
rolása annak, hogy mit tud, 
vagy inkább mit is akar 
csinálni egy ilyen hivatásos 
patrónus, hivatalból kiren-
delt pótapa — egy ilyen 
utógondozó. 

— Minden az aktáknál 
kezdődik . . . Ezt Ormos Ti -
bor mondja, akik tulajdon-
képpen tudományos ambí-
ciója — a gyermek- és ifjú-
kori személyiségzavarok 
iránti érdeklődése —. veze-
tett erre a különös pályára. 
— Az aktáknál, amelyeket a 
kirendelő határozat után ki-
nek-kinek átadnak. 

Gondolná az ember, hogy 
az ilyen fiatalkorú megtéve-
lyedettek esetében vékony-
kák, félig sem teleirottak 
ezek az akták. 

Még hogy vékonykák? 
Ormos Tibor néhány no-

teszlapot vesz elő, s onnan 
sorolja, hogy milyen ügyira-
tok megszövegezését kény-
szerítette ki az egyik gond-
jaira bízott fiú. Nem- később, 
mint kilencéves korában lo-
pott először — autóból tás-
karádiót —, majd három év 
múlva, azaz tizenkét évesen 
betört, majd egy esztendő 
múltán verekedés közben 
fojtogatott, majd újabb egv 
évvel később, immár több 
munkahellyel a háta mögött. 
Pestre szökött, aholis lopá-
sért, magánlaksértésért von-
ták' felelősségre, s Ítélték el 
felfüggesztett börtönre. Nem 
sakkal később újabb vereke-
dés, garázdálkodás volt a 
bűne, amiért aztán már 
nemcsak képletesen csukó-
dott be mögötte a börtön -
kapu . .. 

— Még innen van a tizen-
nyolcadik évén. de aktája 
máris kilóravaló!\ 

ja — úgy is .mint jogász, s 
úgy is mind pedagógus —, 
ezt a semmiféle mércével 
nem mérhető lélekmentest 

— Apró sikerek? 
— Megnyugtató példák. 
— Kérek egy ilyet! 
— Többszöri motorkerék-

pár-lopásért akartak javí-
tóintézetbe vinni egy külön-
ben tisztességgel dolgozó fi-
út. Mielőtt berendelték 
volna, elbeszélgettem vele. 
Tudakoltam: miért lopkodja 
a motorokat? Azt mondta, 
azért, mert annyira szereti 
őket. Szereti? Hát szerezzen 
magának egyet, de becsüle-
tesen. Beszéltem a szülőkkel 
is. Kértem őket, segítsék a 
fiukat motorhoz — a szere-
lés, a vezetés a mindene. 
Hadd szereljen, hadd vezes-
sen! A gyerek végül is a 
munkahelyén maradt. Most 
aztán töri magát, tanulja a 
KRESZ-t. A pénz pedig 
szépen gyűlik a saját motor-
jára. Vagyis — pedagógus-
mód fogalmazva —, a meg-
lelt cél eléréséhez nemsoká-
ra együtt' lesznek az eszkö-
zök ... 

Kérdem, sokszor meg le-
het-e találni ezeket a bizo-
nyos. célt szolgáló eszközö-
ket. Azt mondják, az esetek 
40—50 százalékában. Kér • 
dem, Szegeden meg a járás-
ban sok-e az ilyen, eszkö-
zökre váró eset? Mondják — 
s ezt már elkomorodva 
mondják —, hogy bizony jó-
val felül a százon. Csak ne-
kik hármuknak jó 30—33 
fiatalkorú „gazdáiként" kell 
jönni-menni, tárgyalni, a szó 
szoros értelmében naphosz-
szat. 

Teljes a t&izelőválaszték, 
bőséges a késztet 

fi hét végén kezdődik a SZOT-tüzelőakció 
Legalább 15 000 vagon tü-

zelőt megtakarított a feb-
ruári enyhe időjárás. A tü-
zelőkereskedelem első kót-

"hónapi forgalma ugyanis 
mintegy 1'5 százalékkal 
alatta maradt annak, mint 
amit a két téli hónapra — 
természetesen hidegebb idő-
re — terveztek. 

Az évet .igen jó, 69 000 
vagonos készlettel kezdte a 
tüzelőkereskedelem. A várt-
nál kisebb forgalom ered-
ményeként országszerte még 
most ís bőséges a készlet, s 
'szinte teljes a választék. 

A Belkereskedelmi Mi-

nisztérium illetékes osztá-
lyán elmondották, hogy 
márciusban szeretnének több 
tüzelőt értékesíteni, s ennek 
érdekéten a vállalatok fog-
lalkoznak azzal, hogy a 
múlt érihez hasonlóan ked-
vezményes akciót szervez-
nek. A forgalom növeléséhez 
hozzájárulhat az is, hogy a 
kedvező készletek alapján, s 
a jó idő reményében, koráb-
ban kezdik a SZOT tözelő-
akciót. 

A SZOT-bal egyetértésiben 
850 millió forint értékben 
1,1—13 millió utalványt 
bocsátaiwk ki. A- múlt es-

ten egyébként a vásárlók 
egymilliót sem váltottak be. 
Az akcióra már felkészült a 
tüzelökereskedelem. 

A vállalatok egyébként 
már 154 000 SZOT tüzelő-
utalványt vettek át, s ha 
szétosztják, a hét végén 
megkezdődhet az utalványok 
beváltása. A minisztérium-
ban elmondották azt is, 
hogy a nyugdíjintézet 
ugyancsak a szokásosnál jó-
val korábban, március végé-
re. ígérte a SZOT-utalványok 
kiadását, igy a nyugdijasok 
is a teljes tüzelőválasztékból 
kaphatnák. 

MIT LEHET 
TENNI? 

— S mit 
lehet .egy 
ilyen új-
ra sza-

bad. kamaszbűnözőért hiva-
tásos patrónusként tenni? 

— Hogy mit lehet? Ami 
talán a legfontosabb: nagyon 
jól meg kell ismerni, ö t is 
meg a családját is. Aztán a 
bűnözés okait kell kikutatni: 
ahogy a szaknyelv mondja, 
az indítékokat. Miért tette, 
amit tett? Rossz példát kö-
vetett. vagy társai sodorták 
a törvénv eíé? Mindez szám-
talan látogatás, sok órai be-
szélgetés után derül csak 

'ki. Miként az is, hogy mi-
lyen ellenlépések lennének 
a leghasznosabbak. Ki kell-e 
emelni újabb bűnre csábító 
környezetéből a fiatalkorút, 
vagy elég csak a rá kisza-
bott rendszabályokat betar-
tatni. 

— Talpalós kora reggeltől 
késő. estig... 

— Közben azért néhány 
•szép órával, el nem feledhe-
tő. apró sikerekkel! 

Ezt dr. Neme* Attila 
-mondja, aki elsőként, már 
1979 áprilisa óta gyakorol -

Csak ne-
„SORS- K I K H Á R . 

PESZTRAK" muk-
! nak . . . 

Mert rajtuk kívül is van-
nak még ilyen sorspesztrák 
jó néhányan. Igaz, „hivatá-
sos" minősítés nélkül, s nem 
is jogászi, tanári diplomával 
— de vannak. Pedagógusok, 
művezetők, téesz-elnökök, 
apának is kiváló szakmun-
kások. Minősítésük egysze 

•rüen: pártfogó; minden pénz 
nélkül vállalt tisztük pedig 
nagyjából ugyanaz, mint a 
most „profivá" előlépett tár-
saiké. Szegeden meg a kör-
nyékén most körülbelül száz 
ilyen felnőtt vigyázó kér 
még számon, figyelmeztet, 
ellenőriz. 

Amikor a dossziék össze-
csukása. az akták vissza-
haitogatása után meekérem 
még a három főhivatású 
patrónust: vigyenek el egv 
családlátogató, vagy éppen 
állásszerző útjukra. hogy 
munkájukat a vizes pince-
lakásokban. frissen felhú-
zott, sokerkélyes, üvegfolyo-
sós emeleteken, meg a sze-
mélyzeti osztályokon is lás-
sam, tartózkodó választ ka-
póik: 

— Majd egyszer — felel" 
—, az utógondozás ugyan-' 
nem újságba kívánkozó va-
lami. Nem szenzáció, hanem 
nagyon nehéz, sok tapaszta-
latot, kitartást igénylő mun-
ka. 

Akacz Laszlé 
l 
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