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Vargánya-
szüret 

A göcseji erdőségekben a 
csapadékos, párás, meleg idő 
hatására nagy tömegben je-
lent meg a kora nyári var-
gánya. Az Erdei Termékeket 
Feldolgozó és Értékesítő Vál-
lalat zalaegerszegi kirendelt-
sége 40 felvásárlóhelyet je-
lölt ki. ahol gyűjtőktől átve-
szik az ízletes erdei cseme-
gét Az első hullámból 10 
máasa szárított vargányára 
számítanak. A gomba na-
gyobb részét télire tartósít-
ják. 

Rádióműsorok 
a fiataloknak 

Színes, érdekes műsoro-
kat ígér a Rádió a vakáció-
zó fiataloknak a nyári hó-
napokról. Ekkor kezdik meg 
A Senki-szigeti nagy kaland 
cimü, tizrészes rádiójáték 
sugárzását A tudományos-
fantasztikus művek kedve-
lői bizonyosan szívesen 
hallgatják majd Botond -
Bolics György és László 
Endre az Antaridák a Föl-
dön című ötrészes hangjá-
tékát. A Régi hangszerek 
világa címmel Knill svájci 
zenetudós tizrészes, egyen-
ként húszperces adásból 
alító sorozatát is a követke-
ző hetekben sugározzák, 
amelyből a fiatalok a ma 
már alig használt, egzotikus 
hangszerek világát ismerik 
meg. Dr. Balogh János aka-
démikus Magnóval a világ 
korul című, 12 részes mű-
sorában Latin-Amierikaba, 
Afrikába és a Távol-Keletre 
kalauzolja a gyerekeket A 
vakáció idején megváltozik 
a gyermek- és az ifjúsági 
adások műsorrendje: szom-
bat és csütörtök délelőttön-
ként is jelentkeznek az ifjú 
nemzedékhez szóló műsorok. 

Huszonéves újítókedv 
A szakdolgozat-pályázat díjnyertesei 

! 

A Fiatal Műszakiak és 
Kózgazdászok Tanácsa ke-
vés üzemben működik ha-
sonló eredményességgel: 
már négy ízben nyertek dí-
jat a Szegedi Konzervgyár 
fiataljai a szakdolgozatok or-
szágos pályázatán. Az idei 
nyertesek: i f j . Bagó János 
élelmiszeripari technikus, 
aki a laboratóriumban mi-
nősítőként dolgozik, és 
Csanádi József gépésztech-
nikus, a TMK művezetője. 

Á két fiatalember a múlt 
héten vehette kézhez az or-
szágos zsűri által megítélt 
harmadik dijat. A választott 
téma: a konzervdobozok 
zárásának ellenőrzése volt. 
Ez egyrészt időszerű, más-
részt gyakorlati hasznú is, a 
pályázók vizsgálatai alap-
ján olyan metazetvrasgalö 
készüléket is szerkesztetlek, 
amelyet a konzervgyári ter-
melésben sikeresen alkal-
maznak. Ennek eredménye-
ként a dobozzárás ellenőrzé-
se tökéletesebbé, biztosabbá 
vált, a záráshibákbői szár-
mazó selejt aránya csökkent. Ifj. Bagó János 

Somogyi Károlyné 'elvétele 

Csanádi József 

Sok pénrte — rmntegy 190 d o í g o z a t b a n ftpozVa látható, va, ugyanis a termelésben 
ezer forintba — kerül, s rá-
adásul csak külföldről sze-
rezhető be az a metszet-
vizsgáló készülék, amellyel 
három hazai konzervgyárunk 
már rendelkezik. A fiatal 
műszakiak 10 ezer forintos 
befektetéssel tökéletesen el-
érték a célt: a metszetek ala-
pos vizsgálatát Elektromos 

milyen sokoldalú vizsgáló- csak a szembeötlően durva 
dóssal volt kikövezve a cél- h i b a k a t v eheti észre az sut-
hoz vezető u t De erdemes , , »_ „ 
volt. A konzerviparban - I g y v l s z o n t o r a n k e n t 

a sterilezés hiányosságai hozzák, s vizsgálják a min-
mellett — a dobozok rossz tákat, a mikroszkóp segít-
zárása okozhat romlást A 
Szegedi Konzervgyár külö-

ségével nyomban meg tud 
jók mondani, maradhat-e a 

nősen kényes termékeket — gépbeállitás, vagy, ha rossz, 
gulyások, halészlék stb — miként kell változtatni raj 
csomagol dobozosán. Min- ta 

kézifúrót, illetve binokulá- denképp igen hasznos, de a 
ris Zeiss-mikroszkópot* al- gyár hírneve szempontjá- 7 , ., . 
kalmaztak a hibamegállapí- _ _ ^ ^ P^ 'S ~ 

A két huszonéves fiatal-

ból sem közömbös, hogy 
fásra. már hosszú ideje ezzel a 

Persze mindezt sok mun- biztonságos módszerrel vé-
ka. kísérletezés, próbálkozás gezhetik az ellenőrzést El-
előzte meg. A vaskos szak- sősorban erre vannak utal-

Útépítő, gyümölcs-
szedő diákok 

Nemzetkőzi építőtábor az olajmezőn 
A" tanév befejezése után idei nyáron nyílik meg elő- részben világot lassan, rész-

hamarosan megnyílnak akö- szőr a nemzetközi építőtá- ben fizikai munkát végez-
zépiskolások, egyetemi és fő- bor. A magyar és az NDK zen. Az egyetemisták, főis-
iskolai hallgatók hagyomá- Haüe megyéjéből érkező kolások közül többen kaptak 
oyos nyári építőtáborai. fiatalok — összesen 70-en — meghívást az NDK-ban, illet-

földmunkák végzésével ve a Szovjetunióban műkö-
dő építőtáborokba. Néhány 

„_. nagydiák speciális nemzet-
n e m z e t k o 2 a közi tábor lakója lesz -

részben itthon, részben kül-
földön. 

Az építőtáborok közül elő-
ször az izsák—balázspusztai 
ad munkát a diákoknak: Itt 

Mint Oláh Miklóstól, a „„ , „ 
KISZ Csongrád megyei bi- & t l k 3 2 ° U j m e z Ő é p i t é s e t 

zottsága munkatársától meg- Ugyancsak 
tudtuk, a szegedi és Csöng- építőtábor nyitja meg ka-
ród megyei diákok országos púit Szegeden, ahol szöv-
és helyi építőtáborokban fog- jet — odesszai, illetve lvovi 
nak dolgozni. Az országos — egyetemisták építőipari 
szervezésű táborok lakói kö- munkát fognak végezni a 
zül a legtöbben az Izsák— DÉLEP különböző épftke- _ . . . 

^ S S s S S í Z é s e i n ' A s z e S e d i éPftőtábor már június 14-én, hétfőn ki-
tábláin szorgoskodnak majd; leánylakói a tiszaszigeti tsz vonulnak a földekre a le-
nem kevesebb mint 500 sze- soron következő mezőgazda- ány csapa tok. A többi tábor 
gedi és Csongrád megyei sági munkáit segítik. a későbbi napokban, hetek-
SíüfE e S m S y ö t V t u r : Nemcsak itthon, de külföl- ben nyílik, 
nusban. Az egyetemista lá- dön is többfelé dolgoznak összesen több mint más-
nyok a hagyományos bála- majd a szegedi, illetve fél ezer szegedi és Csongrád 
tonalipai tábor lakói lesz- Csongrád megyei fiatalok megyei középiskolás, egye-
d & t f e z e n « nyáron. Haliéba egy temi és főiskolai haUgató 
koztatják őket. A köaépis- 3 0 főnyi, középiskolás fiúk- vállal építőtábori munkát az 
kolás fiúk az M—7-es autó- bői álló csoport utazik, hogy idén. 
utat építik Martonvásáron, 
az egyetemista és főiskolás ^ B H H H H B M H H H l l ^ H n H M B B H ^ H H i 
fiúk pedig az M—l-es autó-
út tatai szakaszán fognak 
dolgozni: az előbbiek 200-an. 
az utóbbiak pedig mintegy 
50-en lesznek. 

A helyi táborok közül a 
legnépesebb a szintén ha-
gyományos székkutasi címe-
rezőtábor lesz, amely 400 
középiskolás fiúnak és lány-
nak ad munkát és barátsá-
gos otthont. Ugyancsak kö-
zépiskolások segítik majd a 
pusztaszeri templomrom ása-
tását is, dr. Trogmayer Ot-
tónak, a Móra Ferenc Mú-
zeum igazgatójának, a há-
romszor 30 diákot foglal-
koztató építőtábor parancs-
nokának irányításával. 

Algyőn. a KISZ olajipari 
vednökségek keretében, az 

Óvodából 
Szülők és nevelők előtt 

közismert, hogy az óvodá-
ból iskolába kerülő kisgyer-
mekek „beleszoktatása" az 
új környezetbe részben át-

tudják rögzíteni. Ebben se-
gít á sokféle szemléltetőesz-
köz is. 

Az ú j nevelési programot 
hivatott már segíteni az a 

tói is függ, hogy milyen elő- közös munka is, amelyet a 
készítést adott számukra az II. kerület óvónői Daróczi 
óvoda. Szeptembertől, az ú j Istvánné körzeti felügyelő 
tanévben az óvodáskorúak vezetésével kezdeményeztek: 
oktatását, nevelését módosí- a leendő kiscsoportosok szá-
tott program szerint végzik mára szemléltetőeszközöket 
majd. Az új program köve- készítettek, s abból kiállí-
telménye: differenciált ok- tást rendeztek a Hóbiárt ba-
tatással készítsék elő a sa utcai óvodában. A kiállí-
gyermekeket az iskolára. Az tás anyaga sokszínű, ötle-
általuk elsajátítható ismeret- tes. s szülőknek és neve-
anyag legyen konkrétabb, löknek egyaránt érdemes 
sokoldalúbb, és azt meg is megtekinteni. 

kedvet, ösztönzést is adott 
az elismerés: a bronzjel-
vény, oklevél és pénzjuta-
lom —, most már új felada-
tokra készül. Az üzemi 
FMKT-nak is megvan a ma-
ga ötéves terve a vállalati 
tervhez alkalmazkodva. Bő-
séges program: ebből szeret-
nének valami hasonlóan je-
lentős feladatot megoldani. 

S. M. 

Vásár 
Győrben 

Győrött július 23. es au-
gusztus 1. között másodszor 
rendeznek ipari vásárt és 
kiállítást. A 700 éves jubi-
leumát ünneplő Győr sok 
évszázados kereskedelmi és 
ipari jellege tükröződik 
majd a vásáron is. 

•A munkahely 
rangja 

Egyszerű, de sajnos az élet altal sok helyen H Sék-
szorosan megismételt példa. Eltanácsoltak egy em-
beri a gyárból, sok baj volt vele. a pénzt nagyon, 

a munkát annál kevésbé szerette. Az ember elment, s né-
hány hét múlva fölbukkant — édes a bosszú alapon — lá-
togatóként Mondta és bizonyította is papírokkal, hogy új 
helyén két forinttal nagyobb órabérért dolgozik, amennyit 
persze —• s ezt már mi tesszük hozzá — dolgozik ér te . . . 
A példa csak egy azok közül, amelyeket a gyár párttitkára 
sorol annak bizonyítására: a fegyelem megszilárdítására, a 
követelmények emelésére, a munkahely rangjának öregbí-
tésére tett erőfeszítések mindaddig nagyrészt hiábavalóak, 
míg ezeket csak egy-egy munkahelyen tapasztalni, s másutt, 
a többségnél éppen ennek ellenkezőjét. Általános légkörré, 
jellemzővé kellene tenni a rossz munka anyagi és erkölcsi 
elítélését, a munkahely rangjának becsületét — ez szavai-
nak summája. 

A munkahely rangja, vagy ahogyan a munkaszociológia 
jelöli, presztízse, valóban nem tartozik a sokat emlegetett 
fogalmak közé. Valamikor nagy szerencsének számított ba-
kerülni egy-egy patinás, híres üzembe, s sajátos vonzereje 
volt a „nyugdíjas állásnak" a vasútnál, s más helyen. Szó 
sincs arról, hogy az akkori állapotokat szépítve elevenítjük 
fel a munkahely rangját, ám nagy hiha a fürdővízzel együtt 
kiloccsantani a gyereket; éppen hogy a szocializmus körül-
ményei között lehet igazi rangja egy-egy munkahelynek. 

Becsületesen dolgozni, maradéktalanul eleget tenni a 
követelményeknek, s ennek fejében anyagi, erkölcsi elis-
merést élvezni: sok emberben meglevő kívánság. A baj ott 
van, hogy a pohárka örömhöz kupicányi ürömöt is mérnek, 
túl könnyen uniformizál a munkahely. Ad a becsületesen 
igyekvőknek, de a dolgozgatónak is. Bérjavítást, üdülési 
beutalót, továbbtanulási lehetőséget, lakásépítési kölcsönt.. . 
S ha sok helyen mérnek egyformán — mégpedig ma ez tör-
ténik —, akkor mi emelné az egyik munkahelyet a másik 
fölé, mi tenné vonzóbbá? 

A munkahely rangja, presztízsértéke nem csupán attól 
függ, hogy mennyit lehet ott keresni, milyenek a jöve-
delmi lehetőségek. A hírben, rangban a pénz mellett sok-
féle más dolog is szerepet játszik, a légkör éppúgy, mint 
a szakmai próbatétel lehetősége, a vezetés stílusa, a mun-
kán túli problémák kezelése, a hagyományok ápolása s így 
tovább. Az iparban, de nemcsak az iparban, hanem min-
den tevékenységi területen ezrével dolgoznak olyanok, akik 
másutt esetleg több pénzt kereshetnének, de ragaszkod-
nak munkahelyükhöz. Miért? A fogalmazás ezerféle lehet, 
a lényeg mégis azonos. Amikor a válaszoló a szakmai felada-
tok érdekességét, a gyár, a kutatóintézet több évtizedre 
visszanyúló eredményeit, a dolgozók gondjainak megértő 
kezelését említi, lényegében a munkahely vonzásáról be-
szél. Arról, hogy jól érzi magát, a helyén van, tudja, hogy 
holnap meg holnapután is szükség van rá, s bár a pénze 
másutt több lehetne, emberként aligha érezhetné többnek, 
teljesebbnek magát 

Hiba, hogy hosszú éveken át, s még ma is, alig jutott 
kellő figyelem a munkalélektan eredményeinek, holott a 
pályaválasztásban éppúgy, mint a munkahelyek melletti 
vagy elleni döntésben fontos szerepet játszanak a lélektani 
motivációk. A gyermek, ha apja szájából sűrűn és színesen 
megfogalmazva hallja dicsérni a munkahelyet s az ott 
végzett munkát, szívesen választja maga is azt. Egy-egy 
fiatal, pályakezdő ember örömmel vállal olyan állást, ahol 
nemcsak pénzt, de távlatot is ígérnek neki, ahol nemcsak 
munkaerőnek, de alkotó embernek is érezheti magát, akár 
szerszámkészítő, akár üzemmérnök, akár pedagógus legyen. 

Dolgozni, kenyeret keresni lélektelen munkával is le-
het. Ahogy lehet lélektelenül, mechanikusan, létszámban és 
termelési értékben számolva vezetni, irányítani is egy mun-
kahelyet. Nem kell bizonygatni: sem az egyik, sem a má-
sik nem egyezik a társadalmi célkitűzésekkel. Ezért, hogy 
országos fórumokon egyre több és hangsúlyosabb szó esik 
a munkahelyek légköréről, demokratizmusáról, a kollektíva 
szerepének növekedéséről. Arról, ami nem tartozéka a gé-
peknek, berendezéseknek, ami nem kiegészítője a termelő-
eszközöknek, hanem a termelés, a munkavégzés döntő té-
nyezője. Ami végső soron hírét keltheti egy munkahely-
nek, rangot adhat az ott dolgozóknak, s a szó jó értelmében 
csábíthatja azokat, akik hisznek a szívvel végzett munka 
egyéni és társadalmi értelmében, értékében, megbecsülésé-
ben. 

M. O. 

Egy teherautó meg egy kis cécó 
Fülöp Imre (24 éve6, Rósz- ember ül a volánnál. Tele- merte Fülöpöt és Gyapjast 

ke, III. kerület 296.) és ionált Mórahalomra, hogy az utcán. A község őrapa-
Gyapjas István (29 éves, tartóztassák fel a gépkocsit, rancsmoka mindkettőjüket 
Szeged, Odessza lakótelep, Útközben Fülöp megállt és előállította, igazolásukat 
23-as épület) közös munka- cigarettát kért egy fiatal- azonban megtagadták. Füfe-
helyeai voltak gépkocsiveze- embertől és egy vele gyalo- fára hivatkoztak, hogy majd 
tők, az állattenyésztési fel- gosan haladó hasonlókorú ők megmutatják: zaklatásu-
ügyelőségem. Egy reggel te- lánytól. Azoknak nem volt kért kivetkőztetik egyenru-
hergépkocsijukat mindketten cigarettájuk, mire lelépett a hájukbóil a rendőröket, A 
kisebb javításra vitték a kocsiról és megrángatta a kihallgatás alatt rá akarták 
Xl-es autójavítóhoz. Mun- leányt, a fiút pedig megfe- boritani az íróasztalt a 
kahelyükön azt jelentették: nyegette. szolgálatos rendőrre, s a 
a gépjárművek aznap aligha A mórahalmi rendőrőrsről nagyobb hatás kedvéért 
lesznek készek, noha tiszta- már várták a jelzett gépjár- Gyapjas kiadta magát ion-
ban voltak vele, hogy a ki- művel a részeg pilótát és tos beosztású osztályvazetó-
sebb javítások nem sok idő- társát, de ők a falut más nek. Mindvégig az ital be-
be telnek. Az „indokolt ál- útvonalon elkerülték. Útjuk szólt belőlük, ezért hivatkoz-
lást" nem hagyták kibaszna- végállomása mégis Móraha- tak pártfogókra is. 
lattanul, elmentek konyakoz- lom lett, megálltaik a falu 
ni, majd délután, erősen it- széléin, majd bementek a í ' ü t o 1 V m 7 "J 8 ? ftöPl""-
tasan visszatértek az autó- tanácsházára, és keresték a "övezetes és folytatólago-
javítóba. tanácselnök-helyettest. Egy ??n elkövetett garázdaságért, 

Ekkorra Fülöp Imre ke- hivatalnok közölte, hogy Gyapjas István pedig mind-
csija már megjavítva, kint nincs félfogadás és a ta- f n n e k tarstettessége miatt 
állt az utcán, s benne volt nácselnök-helyettesnek híva- 8 v a d ] o t t a k p a d j a r a 

a slusszkulcs is. Fülöp a talon kívül van elfoglaltsá- b u n t e t e s e e g y é v h a t * 
kocsit nem vette át az autó- ga. Fülöp erre a tájékozta- h o n a P l _ szabadságvesztés, 
javítóban, nem szóltak tásra valósággal kilökte a sz'foritott buntetésvegrehaj-
senkinek, hanem beültek a hivatalnokot a szobából és T T munkahelyen es _ egy-
fülkébe, és elliajtottak Mó- társával együtt arra kény- eltiltás a gepjarmuveze-
rahalom felé. Mindvégig szerítette, hogy vezesse t e s t b l . valamint kötelező el-
Fülöp vezetett, méghozzá őket a tanácselnök-helyettes v o p ó k e z e l a s - Gyapjas István 
annyira bizonytalanul, hogy lakására. Közbem az úton tizhonapi szabadságvesztést 
egy szembejövő gépjármű megfenyegetett fiatalember topott, ugyancsak elvomöke-
vezetője látta, hogy ittas is beért a faluba, és fclis- zelésseL Az ítélet jogerős. 


