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Biztonság-

technikai 

szimpozion 
Biztonságtechnikai szim-

pozion kezdődött csütörtö-
kön Bulatonszéplakon a Ne-
hézipari Minisztérium, a 
Vegyipari Dolgozók Szak-
szervezete és az Országos 
Kőolaj és Gázipari Tröszt 
szervezésében. A háromna-
pos előadássorozaton a kő-
olajfeldolgozó- és gázipar 
hazai vezető szakemberei, 
valamint KGST-országok-
bei i képviselői vesznek 
rész t 

A témát különösen aktuá-
lissá teszi hazánkban, hogy 
a IV. ötéves terv szerint a 
cseppfolyós és gáznemű 
energiahordozók arányát 
1975-ig a jelenlegi 40 szá-
zalékról 55 százalékra kell 
növelni. A felhasználás le-
hetőségeit bővíti majd az al-
győi kőolaj- és gázmezők 
teljes feltárása és kiépítése, 
a szovjet Import emelése is. 

Nagyobb tanácsi hatáskör 
az egészségügy területén 

Az ú j tanácstörvény és a por t jának vezetőit, a me- tett orvos-egészségügyi sze-
végrehajtásról $zóló kor- gyei, fővárosi vezelőkórhá- mélyzet számára, 
mányrendelet tovább szélesí- zak szakorvosait, a tanácsok A községi tanács végrehaj-
tette a helyi kezdeményezé- irányítása alá tartozó egész- tó bizottsága jelöli ki ez-
sek lehetőségét, az alsóbb ségügyi és szociális intézetek után a bölcsődék vezetőjét* 
szintű tanácsi szervek önál- vezetőit, valamint a községi a védőnőt, a szülésznőt és az 
lóságát. Az Egészségügyi Ml- körzeti egészségügyi szolga- ápolónőt is. A fővárosi, a 
nisztérium legújabb rendel- lat dolgozóit. Az eddigi gya- megyei, a megyei városi, a 
kezései ennek szellemében, a korlat módosítására az egy- városi, a fővárost kerületi 
korábbinál nagyobb beleszó- séges eljárás érdekében ke- tanács vb egészségügyi osz-
lást biztosítanak a helyi ta- rült sor — a kinevezések ú j tályának vezetőjét a fővá-
nácst szerveknek az egész- jogrendszerének elkészültéig, rosi, megyei városi, városi, 
ségügy kérdéseibe. A leglényegesebb vált.o- illetve a fővárosi kerületi ta-

— Az Egészségügyi Mi- zást az ú j rendelet községi nács nevezi ki; a járási, a 
nisztérium saját területére szinten hozza. Ezentúl megyei, városi, kerületi hi-
alkalmazta a tanácstörvény ugyanis a községi orvosok vatal egészségügyi csoport-
nyomán született jogszabá- kinevezése csakis a községi janak vezetőjét pedig a jé-
lyokat — közölték az illeté- tanácstól függ. így a helyi rási, megyei, városi, kerüle-
kesek — és rendelkezett a r - szervek szerepe lényegesen ti hivatal elnöke. Az ú j 
ról, hogy a jövőben milyen megnövekedett, mivel most egészségügyi vezetők alkal-
ú j fórumok jelölhetik ki a már minden helység maga mazásához most már csak a 
tanácsok egészségügyi fel- f e l e l a z é r t k i t v á l a s z t Orvo- felettes egészségügyi szer-
adatait ellátó szakigazgató- ^ ^ ^ ^ v e k előzetes tájékoztatáséra 

van szükség. 
A fővárosi területi vezető-

kórház, a megyei kórház 
igazgatója, a megyei városi 

i kórház igazgatója, a fővá-
rosi, a megyei, illetve a me-

Kereskedelmi kultúra 

adatait ellátó szakigazgató 
si szervek vezetőit, a járási, 
a megyei, városi, kerületi hi- milyen körülményeket te-
vatalok egészségügyi cso- remt az újonnan szerződte-

rendezések megvásárlását. 
Vagy az egyiket, vagy a 
másikat Intézheti. 

Az első lépés 

A fémipari vállalat a vá 
rosi tanácsé. Ez a termelő £>en beszélni, 
szervezet igen mostoha kö-
rülmények között végezte 
munkájá t még két évvel ez-
előtt is. Több helyütt, szét-
szórtan helyezkedtek el mű-
helyei, amelyek különben 
sem feleltek meg a követel-
ményeknek. A vállalat sa 

Elismerés 
a törzsgárdának 

A Szegedi Fémipari Vál-

Monopólium 
és kooperáció 

Lf gyártelepen 
— öreg gépek között 

Nagyon sok hazai Iparvál- csak a mát tekintenénk, vontatható és összecsulcható 
lalatra érvényes az, ami a fittyet hányva a jövőnek. lakókocsi. Egy példányt két 
Szegedi Fémipari Vállalatot Igen szembetűnő a fém- évvel ezelőtt a Szegedi Ipari 
jellemzi: ú j és modern kö- ipari vállalat műhelyeiben a Vásáron is bemutattak. Nagy 
rülmények közé kerültek, de megmunkáló gépek vénsége. volt az érdeklődés és a kí-
technlkájuk, technológiájuk Zömük alighanem kiszolgál- váncsiság iránta. Aztán 
szinte öregebb a legidősebb ta a monarchia idején ala- csend lett a lakókocsi körül, 
munkásuknál. Sajnos nép- pított cégeket születésüktől Nem Is készítettek többet, 
gazdaságunk több ágazaté- megszűnésükig, s bizony már Most kísérleti céllal más 
ban száz és száz gyár bele- azóta is eltelt egy negyed- anyagból gyártanak lakóko-
került ebbe a zsákutcába. A század. Lát ják arcomon az csit. Egy prototípust. Az 
pénzhiány és a beruházási értékítéletet, s kérdés nél- ember úgy érzi, hogy lenne 
piac egyensúlyának hiánya kül arról beszél az igazga- keletje a lakókocsinak, és 
miatt kevés termelővállalat tó, hogy a következő lépé- talán érdemes volna többet 
képes egy csapásra megolda- Sük ú j gépek vásárlása lesz, is gyártani belőle, 
ni a gyártócsarnok felépíté- de erre a célra össze kell 
sét és az ú j technikai be- gyűjtenlük néhány esztendő 

beruházási pénzösszegét. 
A fémipari vállalat „apró 

termékeket" állít elő, más 
szóval tömegcikkeket. Ház-
tartási eszközök, autófelsze-

_ relések, nyomdai berendezé- _ „ „ „ 
U t á n sek, szerelvények és ehhez a a t " á l 1 J 9 ^ * ^ 

hasonló dolgok. Néhány ter- 3útó termelési é r t e k k ö v e t 

mekükről érdemes bőveb- ^ t ^ j ö v e d e S e f ̂  
emelték ebben az esztendő-
ben. Előre megniondták a 
dolgozóknak is. ha 1971-ben 
10,5 millió forinttal javul a 
vállalati eredmény, akkor 3 
százalékkal felemelik a fi- j 
zetéseket. Az első félév fo- i 

Van olyan termék, amely- lyamán 6,5 millióval jobb i 
Vát 'kasszájából ésTa"tánáca n e k gyártásában a szegedi volt az eredményük a tava-
támogatásával ú j gyártele- vállalat monopolhelyzetet lyinál, s így minden bizto- i 
pet építtetett a Fonógyári foglal el : ez pedig a jár - síték megvan ahhoz, hogy \ 
úton amelynek költsége 20— művek rendszámtablaja. Er- túl is teljesítsék elkepzele-
22 millió forint volt. Szem- re a cikkre kötelezően szük- seiket. 
ben a Patyolattal a bútor- sége van minden gépkocsi, A fizetések emelése mel-
raktér mellett Igazán szép motorkerékpár, vagy traktor lett külön anyagi támogatás-
körülmények közé kerültek, tulajdonosának. Sőt, ha ban részesítik azokat, akik 
Dicséretére válik Fogas Ja- megváltoztatnánk hazánkban hosszabb ideje dolgoznak a 
nos igazgatónak, hogy sokat a járművek rendszámtáblái- vállalatnál. Aki 5—10 esz-
törődik a munkahelyi kör- nak betű- és számrendjét , tendeje van náluk, az ha-
nvezettel is s nem sajnál- akkor több mint egymillió vonta 50 forintot kap plusz-
iák a pénzt egy kertésztől, darabot kellene készíteniük, ként a keresetéhez, 10 éven 
aki rendben ta r t ja a gyári mivel minden járművön felüli havi százat, tizenötön 
udvar parkjatt . Szépkedvte- két tábla van. Ennek való- felül 150-et, s húsz éven 
lése az igazgatónak és né- színű ürülne a vállalat, hl- felül havi 200 forintot kap-
hány kollégájának hogy az szen biztos megrendelés, nak. Példás, követésre mél-
épületek közötti szabad te- bár a hasznuk szinte mini- tó gyakorlat, 
rületen. szőlőlugasokat és malis ra j ta . Állítólag máshol 
gyümölcsfákat ápolnak. Vé- csapódik le az előállítási 
letlenül hallgattam ki egy költség és az eladási ar kő-
beszélgetést, amikor két zötti különbözet. A monopol 
munkás megemlítette a leg- cikkeknél gyakran előfordul 
utóbbi „szüretet": ilyesmi. 

_ Egy tálcán az igazgató Űj munká ja a vallalat-
beküldte a szőlőt a műhely- nak az a kooperáció, amely-
be. kóstolják meg az embe- nek keretében részt vesznek 
rek a sa já t termésüket, és az Ikarus-program vegre-
köszöni a vezetőség, hogy a haj tásában: ők készítik az 
dolgozók nern csipkedték le autóbuszok tetoszellozoít. 
a fürtöket. — Így ls leheti Sajnos ez a termelési 

Végignéztük a műhelye- együttműködés még döcög, 
ket ahol 450 ember — köz- mivel jelenleg is allnak az 
tűk igen sok a leány és az egyik csarnokban a dolgo-
asszony — dolgozik, és éven- zók, mert az Ikarus nem 
te körülbelül 60 millió fo- küldi megfelelő időben az 
rint értékű terméket készít anyagot, s így az évi 20 
el Tombácz József fömér- millió forint értékű munka 
uök azt mondta, hogy ez 10 valószínű nem készül el az 
százalékkal több a tavalyi esztendő vegére, 
mennyiségnél. Az igazgató Körülbelül 100-féle termé-
és a főmérnök között lépe- ket gyártanak. Ez jó is, 
getve. arcukat kémlelve meg nem is. Soknak tűnik, 
mégsem tapasztaltam valami Kevesebb is elég lenne, na-
nagy elégedettséget. A je- gyobb szériában, amelyhez 
lennel, a jelen körülmények természetesen ú j gépek kel-
között kiharcolt eredmény- lenének. Van még egy érde 
nvel lehet hogy elégedet- kes termékük: a 
lek, dc nagy ba j lenne, hu gépkocsi-utánfutó, 

gyei városi tanács vb egész-
ségügyi osztályának vezető-
jétől nyeri el megbízatását. 
A városi, fővárosi kerületi 
tanács kórházénak Igazgató-
ját, továbbá a különféle 
egészségügyi intézetek és 

| szociális otthonok igazgató-
ját a városi, a fővárosi ke-
rületi tanács végrehajtó bi-
zottsága jelöli kl, s ugyan-
csak ő dönt a városi, főváro-
si kerületi tanács kórházá-
nak és egyéb egészségügyi 
intézeteinek vezető állású 
dolgozói szerződtetéséről. 
(MTI) 

Technika 

háza 
Csütörtökön Nyíregyhá-

zán megnyitották a szeptem-
ber 30-ig tartó Szabolcs-
Szatmár megyei műszaki hó-
napot. A műszaki hónap 
egyik legrangosabb rendez-
vénye az országos építész-
konferencia lesz. A megnyi-
tón egyben Technika-házat 
is avattak. 

Bemegy az ember az üz-
letbe. Kér tíz deka pári-
zsit. A fehér köpenyes el-
adó kézzel r ak ja papírba 
az előre szeletelt árut. 

— Nem lehetne villá-
val? — jegyzem meg csen-
desen. S máris elindítot-
tam a körülöttem állók és 
az eladók vitáját. — Miért, 
maga nem kézzel nyúl 
majd hozzá? Az én ke-
zem tisztább, mint a ked-
ves vásárlóéi 

A cipőboltban udvarias, 
kedves az eladó.. Középko-
rú asszony. Már az ötödik 
pár papucsot próbálga-
tom. Egyiken a dísz nem 
tetszik, a másikban mint-
ha hátracsúszna a lábam, 
a harmadik kicsi. Köszö-
nöm, nem kérem — Indu-
lok kifelé. — Miért, hozok 
másikat! — készségeskedik 
a türelmes eladó. S való-
ban, a tizenkettedik pár 
már éppen megfelel. 

A kenyér, a péksüte-
mény minősége (olykor 
hiánya) lassan már vicc-
lapjaink állandó témája 
lesz. Hét még a zsemlyék 
mérete, folyton kisebbedő 
térfogata! A csomagolás-
ról külön kellene szólni. A 
péksüteményt, ha három-
nál többet veszünk, álta-
lában zacskóban adják. S 
a kenyeret teljesen becso-
magolják. 

Igazán örvendetes, hogy 
nálunk is árul ják a poly-
palackos tejet (bár néha 
kifolyik), az előrecsoma-
golt juhtúrót, a műanyag 
tégelybe töltött krémsaj-
tot. Hogy a pulóvereket 
nylonzacskóban kínálják, 
cipőjét némelyik gyár cég-
jelzéses műanyag tasakban 
forgalmazza. A Luxus Áru-
ház díszdobozt, az Arany-
pók mintás papírtusakat 
mellékel áruihoz. 

Kevésbé örvendetes, 
hogy lakkcipőmnek két 

• napi hordás után berepedt 
j az oldala, harisnyámon 
| felvétel előtt kél centis fe-
! hér varrást vettem észre. 
| Elő a blokkot, szaladok 
I vissza az üzletbe. A cipőt 
t nézegetik, forgatják, aztán 

szó nélkül visszaveszik. 
Kapok egy csereutalványt, 
amivel járkálhatok vissza 
hetekig az üzletbe, míg 
végre érkezik olyan cipő, 
amelyik tetszik. S akkor a 
pénztáros még szemrehá-
nyóan meg is jegyzi — Óh, 
utalvánnyal fizet?! 

A harisnyám kicseré-
lése már sokkal bonyolul-
tabb. Az eladó az osztály-
vezetőhöz, ő az áruház he-
lyettes vezetőjéhez irányí-
tott. Közben pergő kereszt-
kérdésekkel vallatnak: — 
Biztos, hogy nálunk vette? 
— Igen, itt a blokk. — 
Nem a kedves vevő tépte 
el és varr ta meg ilyen öt-
rombán? — Nem, nem. 
tessék elhinni. — Kl volt 
az eladó? Miért nem bon-
totta fel mindjár t a haris-
nyát? Elveszik a blokkot 
úgy kérdezik: Mennyibe is 
került? Majdnem jól fele-
lek, csak ötven fillért té-
vedtem. Aztán alig félórás 
tortúra után kicserélik a 
harisnyát. — De ez aztán 
jó legyen! — fenyegetnek 
meg — többet nem áll mó-
dunkban kicserélni. .S biz-
tonság okáért a blokkot se 
ad ják nekem. 

Hogy mindkét esetben a 
vevőé a fő bosszúság? A 
jövés-menés, a blokk-elŐ-
keresés, a bizonygatéa iz-
galma. — Kl törődik ez-
zel? Hogy legalább annyit 
elvárnánk; elnézést kér! 

Mi az oka, hogy a keres-
kedők jó része nem tud a 
vevőkkel bánni. Egyebek 
közt az is, hogy az eladók 
többségének nem ez a ta-
nult szakmája. Ahhoz, 
hogy valaki áruházi eladó 
legyen — bár vannak ki-
váló kereskedelmi szakis-
koláink — elég a nyolc ál-
talános. Sokan azt hitték, 
könnyű pályát választanak, 
s csalódásukat aztán a ve-
vő „keserüli" meg. 

A jó kereskedők viszont 
több megbecsülést, elisme-
rést érdemelnének — anya-
glakban is. 

K. M. 

Kapaszkodj 

Gazdagh István 

Tévériport a pedagógiai 
nyári egyetemről 

Hogy eredményesebb le- György, a József Attila Tu-
gyen a tanulás címmel ve- dományegyetem tanszékve-
títették a szerdai késő esti zető egyetemi tanára és 
órákban képernyőn azt a rí- munkatársai, dr. Nagy Jó-
portfilmet, melyet a tévé a zsef docens, dr. Nagy Já -
TIT szegedi pedagógiai nyá- nosné adjunktus, valamint 
ri egyeteméről készített. Az dr. Szendrei János tanszék-
érdekes fllmriport nemcsak vezető főiskolai tanár, és 
az előadás helyszíneire ka- dr. Diós József, a szegedi 
lauzolta el a nézőt, hanem Tömörkény István gimná-
több interjú sorén megszó- zium és művészeti szakkö-
laltatta azokat a fővárosi és zépiskola igazgatója. A 
szegedi szakembereket is, filmriportot Orbók Endre 
akik a korszerű pedagógiai rendezte. Kar. hogy csak 
módszerek népszerűsítésén tévéhíradó második kiadása 

személy- I fáradoznak. így többek kö- után, a késő este órákban 
vagyis 1 aött nyilatkozott dr. Ágoston „fért be" a szerdai műsorba. 

Szász Péter jó rendező, készült, Kapaszkodj a fel- nek és a titokzatos Mílly-
Már első filmjével, a Fiuk legekbe is ezit volt hivatott nek társaságéban, s kerül-
a térről cíművel is bizonyí- továbbfejleszteni. Csak szí- nek sok-sok kalandba, i r -
totta, hogy különös érzéke- nesen, szélesen, két részben reális, abszurd helyzetbe, 
alkata van a jó értelembe — szuperprodukcióban. Talán a sok ötlet miatt nem 
vett, komoly gondolatokat A film címét Jack London lett egységes a film. A logi-
hordozó kalandfimhez. Azt egyik müvéből kölcsönözte kusan, tömören végiggondolt 
is bizonyította, hogy van a rendező Ismeri ö n esemény helyett lazán egy-
mondOni valója a mai néző- azokat az embereket, akik máshoz kapcsolódó betéte-
nek, különösen a mai f ia- a nehéz pillanatokban a fel- ket, történeteket kapunk, 
talságnak a történelemről, hőkbe kapaszkolnak? Bátrak melyek uhelyett, hogy erö-
annak hősi korszakairól, és álmodozók. Bátorságról sítenélk a film mondanivaló-
Szerencsésen ötvözte fórra- és győzelemről álmodnak, ját, szétzilálják a feszültsé-
dalmi mondanivalóját a ro- es ha reggel lesz, nem cso- get. Ennek ellenére a fi lm 
mantlkus kalandfi lm nyel- dálkoznak azon, hogy győz- bővelkedik humorban, szel-
vezetével. Ü j f i lmje, a Jó tele és sok barát juk van", lemes megoldásokban, bra-
előre beharangozott, magyar Az író szavai kétszeresen Is vúros felvételekben — Szé-

—szovjet kooprodukcióbíui Illenek Szász Péter í l lmjé- csényl Ferenc operatőr ér-
re. Perczelnek és minden deme —, gyönyörű t á jak-
forradalmárnak — nekünk is ban. Szász Péter épp Itt erv-
— elszántságra, teremtő, ged a csábításnak. Nem 
csodákat szülő fantáziára eléggé szigorú önmagához, 
van szükségük a nagy csa- Feláldozza a világos, tiszta 
ták és a nehéz helyzetek beszédet, a f rappáns humort 
idején. Olyanra, mely értei- — az öncélú bravúrért, a 
münk segítségére siet me- puszta látványért, 
rész terveink nemes célja- Darvas Iván remekel sze-
Ink megvalosítasaban. Er- repében. Elegáns, könnyed, 
vényesek Jack London szaval v o n z ó f j S U r á t formál, mely-
szó szerint is, hiszen a film b e m é i y emberséget, finom 
hősei többet vannak a leve- Íf,-tát. sziporkázó szellemes-
göben mint a földön. Egy s é g e t b l i ) l a t pa l-tnere, Gun-
saázadeleji repülogepen — n a r cilínszklj, noha ellen-
no meg esernyőbe és egy- t é t e s f | w u r u t k e n formálnia, 
masba kapaszkodva — ve- mégis túl merevnek, szobor-
szelik át, győzik e az ut- Sz e rünek. tragikusnak tűnik, 
lukiba al o nehezségeket. Mensáros László és Andrej 

A történet, melyet a film Mironov f igurája a leglkl-
rendezője Julián Szemjonov- dolgozottabb. í ea r^dn-mbb 
val közösen írt, 1919-be, A n é D e s szereplőgárdából 
szovjet földre vezeti a ne- ernlíté«t. érdemel a női fő-
zót, a forradalom utam zur- s z p r e p i f ) Szvctlana Szvetllcs-
zavaros időbe. Innen indul n a j a B u j t o r I s t v á M l h a i , 
haza Perczel János, a Ta-

, , „ ,, . , , .. , Kononov, Alfonzó. Fényes 
nacsköztarsfisag nepmuvelésl r, , , , , , , , , , 
és kulturális referense, a Szabolcs zenéje jól szolgaija 

a filmet. 
és kulturális referense, a 
cár volt pllótájónak, Vladi 
niirnek, Rocatelli Bence randi Lajos 


