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n j a időben: 

Teljes műszak a 
A mezőgazdaságnak súlyos 

károkat okozott fagyos na-
pok után ismét visszatért az 
évszaknak megfelelő, tava-
szias idő. A szegedi Felsza-
badulás és a íorráskúti Ha-
ladás Termelőszövetkezet 
földjein újból vetik a kon-
zervipari borsót. A forráskú-
tiak még a szeszélyes időjá-
rás előtt hetven holdon főid-
be tették a zöldborsó mag-
ját, de még száznyolcvan 
hold vár vetésre. Nagyon 
fontos most, a szárazságra 
tekintettel, a kifogástalan ta -
lajelőkészítés. A tápéi Tisza-
t á j Termelőszövetkezetben 
ennek érdekében a többlet-
költséget is vál la l ják: két-
szer j á r j ák végig a táblákat 

simftókkal, hogy a ta la jned-
vességet megőrizzék. 

A szegedi járás gyümöl-
csöseiben a metszési mun-
kákkat két héttel előbbre 
vannak, mint más eszten-
dőkben. Különösen jól ha-
ladnak az időszerű tenniva-
lók végzésével a rúzsai Nap-
sugár és a szatymazi Finn— 
Magyar Barátság Termelő-
szövetkezet kertészei, pedig 
ezek a gazdaságok jelentős 
gyümölcsösökkel rendelkez-
nek. Csongrád megyében a 
fák hetven százalékán végez-
ték el a gallyazó metszést. A 
munka nagyságára jellemző, 
hogy becslések szerint csu-
pán az őszibarackfák száma 
a szatymazi tá jkörzetben 

meghaladja a milliót. A me-
chanikai munkák mellett az 
egyelőre abbamaradt növény-
védelmi lemosó permetezést 
rövidesen folytat ják. Néhány 
napot azonban még várni 
kell, amíg biztosan lehet szá-
mítani arra, hogy a kellemes 
nappalokat fagymentes éjsza-
kák követik. 

Teljes műszakban dolgoz-
nak a makói fűszernövény-
termelő tájkörzet gazdaságai 
is. A fokhagyma ültetése lé-
nyegében befejeződött, és 
most a vöröshagyma tíizde-
lésén van a sor. Á szövetke-
zeti gazdák bíznak benne, 
hogy a javuló időjárás hatá-
sára csökkenni fognak a már -
ciusi tél okozta fagykárok. 

Kommunisták 

ö n k é n t adódik a kérdés: 
va jon miért van szükség a 
párt tagok .fokozott közremű-
ködésére a vállalati appa rá -
tusban, ha az igazgatótól n 
kőművesig mindenki ponto-
san elvégzi munkájá t , eleget 
tesz kötelességének? A kér -
dést nemrég a Délmagyaror-
szági Építő Vállalat két szak-
emberének is feltettem, akik 
— ahogy mindenki ismeri 
őket — a pár tmunkában is 
szerepet vállalnak. Bevallom, 
a kérdés első pi l lanatban 
annyira elméletinek tűnt, 
hogy nem számítottam a 
gyakorlati életből vett pél-
dákra, amelyeket végül Tor-
nyai József szállítási osztály-
vezető (a DÉLÉP központjá-
nak párt t i tkára) és Tar jányi 
György, a szociális és ellátási 
osztály vezetője adott. 

Tar jányi Györgytől meg-
tudtam, hogy osztálya a 
DELÉP valamennyi dolgozó-
járól góhdoskodik, pontosab-
ban negy és fél ezer ember-
ről. Biztosítják az irodák, a 
műhelyek, a munkásszál lá-
sok, fü rdők stb. zavartalan 
működését, valamint az ösz-
szes olyan berendezést, esz-
közt, amelyek a munkások 
szükségletét elégíti ki. Ebből 
az is kiderült, hogy nincse-
nek szűkében az ellentmon-
dásos helyzeteknek, a pana-
szoknak. Nemrég az egyik 
munkahelyről panaszos leve-
let kapott a szakszervezeti 
bizottság; az áll t benne, 
hogy a fürdő nem működik. 
Az észrevételt megvizsgálták, 
s kiderül t : azért nincs meleg 
víz, mer t az ú jonnan vásá-
rolt es felszerelt fű tőberen-
dezésből valaki ellopta a ve-
zérlő automatát , sőt a vado-
na tú j gázbojlereket „apró-
donként" elhordják. Bosszan-
tó, hogy ilyen egyáltalán 
megtörténhet, az azonban 
még furcsább, hogy az ot ta-
ni kollektívából — nyilván, a 
rosszul értelmezett szolidari-
tás miatt — senki sem látott, 
hallott a tolvajlásról, tolva-
jokról, különösen arról nem, 
ki volt a lettes. A kár több 
ezer forint, a vallalat termé-
szetesen gondoskodik a pót-
lásról, a becsületes embere-
ket hem lehet büntetni egy-^ 
két „háziszarká", miatt.'. 

A másik eset a központi 
előregyártó telepen történt: 
néhány honáp a T a t r a itonv-
háról 700 kést vittek el: vé-
gül egy darab sem maradt , 
pedig az étkezéshez a kés 
né lkü lözhe te t l en . . . I t t sem 
egyszerű leleplezni az üzemi 
tolvajokat, durva intézkedé-
seket sem érdemes foganato-
sítani, mer t ezzel a becsüle-
tes munkásokat is megsérte-
nék. De mindenképpen tenni 
kellett — tenni kell — va-
lamit, hiszen az ilyen károk 
végül százezer forint tal cson-
kítottak meg a részesedési 
alapot! A vállalat a kommu-
nistákhoz fordult segítségért, 

próbál janak arról az oldal-
ról közbelépni, ahol a leg-
többet tehetnek. A pár t ta -
gok* akik ott vannak a bri-
gádokban, az ebédlőben, a 
fürdőben, a hétköznapokon 
mindenütt , ahol a vállalat 
munkálkodik. Segítsenek ki-
alakítani egy másfa j t a szel-
lemet, olyat, amelyben a vál-
lalati közös tu la jdont meg-
károsítani annyi t jelent az 
emberek szemében — mint 
lopni egymástól. A kommu-
nisták elvállalták e2t a fel-
adatot, s ennek azóta már 
meg is látszik a hatása. Ter-
mészetesen a közeljövőben 
még többet kell dolgozniuk, 
még többel kell tenni, -hogy 
jövőre ne veszítsen el a 
munkáva l szerzett nyereség-
ből százezer forintot a kol-
lektíva. 

Tornyai József emlékeze-
tében ' a nem régibén TBHJlóíl 
párttagösszeírás emléke él. 
„Nap mint nap különböző 
munkahelyen dolgozó, külön-
böző korú elvtársakkal talál-
koztam — m o n d j a — Talán 
az első félórában még gépi-
esnek talál tam ezt a dolgot, 
aztán valahogy izgalmassá 
vált . Meglepődtem, hogy 
szaktársaim közül elég so-
lcan nincsenek tisztában a lap-
vető tudnivalókkal. Próba-
képpen például 30—40 em-
bernek is fel tet tem a kérdést, 
mi az üzemi demokrácia? 
Volt, aki azt válaszolta, hogy 
ha személyi felelős vezetés 
van, az üzemi demokráciát 
nem lehet megva lós í t an i . . . 

Meggyőződésem, hogy a 
DÉLEP kommunistáinak elő-
ször egymás között, az tán a 
munkahelyeken mindennemű 
félreértést el kell oszlatni, az 
alapvető elméleti kérdéseket 
meg kell Ismerni, ismertetni. 
Ugyanúgy, mint a közgazda-
sági, műszaki tudnivalókat, 
amely hétéül reálisan senki 
sem mérheti fel még fe lada-
tait sem. Ez pedig nélkülöz-
hetetlen. Higzen az az ember, 
aki nem érti, mit miér t te-
szünk a vállalattiál, hogyan 
lássa meg személyes érdekét 
a vállalati é rdekben? 

.Gyakran jelenik meg mun-
kánkat szabályozó rendelke-
zés. Tapasztalom, sokan szin-
te reflexszerüen — tisztelet 
á kivétel néK — l ee^sze rö s í -
tik ezeket, s azt igyekeznek 
kideríteni, miként lehetne va-
lahogy megkerülni a rendel-
kezést. Pedig ez csak pilla-
natnyilag könnyíti m u n k á j u -
kat, végső soron sa já t hasz-
nukat is csökkentik — en-
nek fölismerését azonban 
csak a közgazdasági, műsza-
ki felkészültségű szakembe-
rektől vá rha t juk el." 

A DÉLÉP-nél szinte min-
denki meglepődött (volt, aki 
indulatos lett), amikor ismer-

tették az idei tervet. Azt, 
hogy 1972-ben 35 százalékkal 
kell megnövelni a termelést 
az építőipari 6—7 százalékos 
átlaghoz képes t Az üzemi 
pártszervezetek, a nagyválla-
lati pártszervezet most éppen 
arra törekszik, hogy minden 
dolgozó előtt világossá tegye, 
a vállalati érdek nem valami 
személytelen dolog, hiszen a 
vállalat haszna a munkások 
haszna, a vállalat kasszájá-
ban minden DÉLÉP-es dol-
gozó pénze van. Bármilyen 
egyszerűnek hangzik, az ösz-
szefüggés felismertetésében 
nincs könnyű dolguk a pár t -
tagoknak. Mégis, a szegedi 
házgyárban gyorsan biztosí-
tották azt a légkört, ahol 
minden munkás sa já t érde-
kének tekinti a nagyértékű 
gépek, berendezések gazda-
ságos használatát . S ugyan-
ilyen tisztán lá t ják ezt a 
szállítási munkában részt ve-
vő dolgozók. 

Köztudott, hogy a korszerű 
módszerek terjedésével az 
építőiparban is egyre fonto-
sabb szerepet kap a szállí-
tás, gyorsan kell mozgatni 
munkaerőt és anyagot. Nem-
rég a szállítási osztály dol-
gozóit a r ra kérte a pártszer-
vezeV a gazdaságvezetés, 
hogv a termelésnövekedéssel 
együtt lehetőleg ne emelked-
jenek a szállítási költségek. 
Talá l janak olyan megoldáso-
kat, szervezési mód-dereket, 
amelyekkel a meglevő gépe-
ket, autókat gazdaságosabban 
lehet felhasználni. Ezt a fel-
adatot azonban csak a meg-
szokottnál jóval nagyobb fel-
készültséggel, több munká-
val lehet elérni. Olyasmivel, 
ami nincs benne a munka-
köri kötelességben. 

Miért van szükség a kom-
munisták fokozott közremű-
ködésére? — mindebből is 
világosan kirajzolódik. Nem 
nekik kell elvégezni azokat 
a feladatokat , amelyek az 
igazgatókra, az osztályveze-
tőkre, a művezetőkre, a bri-
gádvezetőkre, vagy az egy-
szerű kőművesekre tartoznak 
— hanem ezt az egész együt-
test kell olajozottabb műkö-
déshez segíteni. A DÉLÉP-
nél ez a kommunisták hét-
köznapi munkájához nagyon 
szorosan hozzátartozik. 

Matkó István I 

A körzeti orvosi rende-
lőkre, a patikákra, a kórhá-
zakra, a bölcsődékre és a 
szociális otthonokra is rá -
kérdeztek a felszólalók a ta-
nácstagok beszámolóin 
Ezekre válaszol most dr. 
Markos Sándor főorvos. 

Kevesebb beteg 
jut egy körzetre 

A környékben lakók, hely-
telenítik, hogy a rendelőin-
tézetből áthelyezték a kö-
zelmúltban a körzeti orvosi 
rendelőt. Pedig erre az in-
tézkedésre szükség volt, mi-
vel a rendelőintézetben bő-
vítették az urológiai szak-
rendelést (heti 3 óráról 6 
órára) és kellett a hely. A 
Roosevelt téri nyugdíjasok-
házában — tehát aránylag 
nem messze — ú j rendelőt 
nyitottak, ahol két körzeti 
orvos rendel. Egy ú j körzeti 
orvost is munkába állítottak, 
s ily módon o Belvárosban 
az eddigi 4—4500, sőt ötezer 
lakos helyett most majd 
négyezer vagy ennél vala-
mivel kevesebb jut egy kör-
zeti orvosra. Ezzel nyilván-
valóan csökken némileg a 
körzeti rendelők zsúfoltsá-
ga és a várakozási idő is. 

A körzeti orvosi rendelők 
korszerűsítése állandóan na-
pirenden van. A Madách 
utcai orvosi rendelőben pél-
dául időközben beszerelték a 
gázfűtést. A József Attila 
sugárúti rendelőben néhány 
évvel ezelőtt röntgenhelyi-
séget alakítottak ki. de rönt-
gengépet nem tudtak beál-
lítani, mert az ú jakra a 

"rendelőintézetnek és a kór-
házaknak volt elsősorban 
szükségük. A felsővárosi 
rendelő számára csak 1973— 
1974-ben tudnak gépet be-
szerezni. A helyiséget addig 
is körzeti orvosi rendelőként 
használják, s itt végzik Tar -
ján egy részének járóbeteg-
ellátását. A 61-es körzet fel-
szólalója ezzel választ is ka-
pott á r ra a kérésére, hogy 
a felsővárosi rendelőben a 
két körzeti orvos mellé ha r -
madikat is be kellene áll í ta-
ni. 

Rendelő 
és gyógyszertár 
Tarján ban 

A gyermekszakorvosi ren-
delővel és a gyermekszak-
orvosok számával kapcsolat-
ban elmondható, hogy eb-
ben az évben két körzeti 
gyermekorvosi státuszt ka -
pott Szeged, mindkettő Tar -
jánban dolgozik. A rendelő-
helyiséggel azonban ba j 
van. A végrehaj tó bizottság 
1972 j anuár jában úgy hatá-
rozott, hogy a gyermekszak-
orvosi rendelőt ideiglenesen 
lakás igénybevételével he-
lyezik el. 

A ságváritelepi gyermek-
gyógyászati rendelő problé-
m á j a régóta foglalkoztatja a 
III. kerületi tanácsot, illetve 
hivatalt . Még a tanács ha-
tározta el, hogy külön gyer-
mekgyógyászati rendelőt épí-
tenek, a tervek készen van-
nak, a kivitelezés 1973-ban 
várható. 

Tarjánban épül az új kör-
zeti orvosi rendelő is, ahol 
három körzeti orvosi mun-
kahelyen hal orvos dolgoz-
hat. Ezenkívül gyermekgyó-
gyászati, nőgyógyászati és 
fogászati szakrendelés is 
lesz, valamint kis laborató-
rium fog működni. Ez az el-
látás megfelel a területi sza-
kosítás koncepciójának, de 
több szakrendelést egyelőre 
nem célszerű kihelyezni. A 
ta r ján i rendelő várhatóan 
1973 első felében készül el. 
Az építkezés egy évig állt, 
most már ismét nekikezd-
tek a munkának. 

Az ú j ta r ján i rendelő be-
lépésével természetesen a 
körzeti orvosi területek ha-
tárai t is módosítani kell, 
ami a Fel támadás utcai ren-
delő jelenlegi túlzsúfoltsá-
gát is csökkenteni fogja. Ezt 
nemrég felúj í tot ták és bőví-
tet ték is, úgyhogy megfelel 
a követelményeknek. A Va-
sasszentpéter utcában épülő 
járási rendelőintézetben 
(melynek befejezési ha tá r -
ideje jelenleg 1973 vége) 
szintén lesz m a j d körzeti or-
vosi rendelő, mellyel rész-
ben szintén a Fel támadás 

utcai, részben pedig a Kor -
da utcái rendelő zsúfoltsága 
enyhül. 

Az orvosi rendelő mellet t 
Ta r j ánban gyógyszertár is 
épül. A tanács vb egész-
ségügyi osztálya kérni fog-
ja a Csongrád megyei 
gyógyszertári igazgatóságot, 
hogy ez éjjel-nappali szol-
gálatot tartson. Ezt a kér-
dést feltétlenül támogatni 
kell, mivel tarthatatlan ál-
lapot, hogy Szegeden csu-
pán egy, a Klauzál téri 
gyógyszertár tart éjszakai 
ügyeletel. Ságváritelep csak 
hosszú évek múlva kaphat 
gyógyszertárat, addig marad 
a jelenlegi házipatika az or-
vosi rendelőben. A Kossuth 
Lajos sugárút és Párizsi 
körút sarkán levő gyógy-
szertárra is még várni kell 
egy évet : az építkezést leg-
fe l jebb 1973-ban fejezik be. 

Deszkre költözik 
a tüdőgyógyászat? 

A kórház korszerűsítésé-
nek igénye nem újkeletű, a 
munka m á r folyamatban 
van: egyrészt a 150 ágyas 
ideg- és elmegyógyászati pa-
vilon építésével (befejezési 
határidő 1973 vége), más-
részt ú j , modern osztályok 
berendezésével (pl. intenzív 
terápiás osztály). A kórházi 
férőhelyek számát is igyek-
szenek bővíteni. Ha a tüdő-
gyógyászati osztály áttelepül 
Deszkre, helyére belgyógyá-
szati osztály kerülne. Ezzel 
kapcsolatban most folynak a 
tárgyalások. 

A bölcsődei el látás f e j -
lesztéséről is gondoskodik a 
negyedik ötéves terv. Áthú-
zódó beruházásból 1971-ben 
és 1972-ben 120 bölcsődei 
férőhellyel lett, illetve lesz 
több, majd a továbbiakban 
1975 végéig 240 új bölcső-
dei férőhely épül főként a 
ta r j án iak számúra. 

A város negyedik ötéves 
tervében szerepel egy ú j 
szociális otthon tervezése és 
a beruházás megkezdése, 
mely az ötödik ötéves te rv-
ben készül el. A petőfitele-
pi szociális otthon bővítésé-
re 1975-ig biztosítva van a 
költség. 

PSYCHO 
Amerikai film. Rendezte 

Alired HLchcock. A forga-
tókönyvet Rooerl bioch 
művénél Joseph Steiano 
írta.- Operatőr John L. Hűs-
sel. Zeneszerző Bemard 
Hermann. főszereplők: J a -
nette Leigh (Marion), 
Anthony Perkins iBat.es), 
John Gavin (Sam) és Joh 
Mc Int i re (Seriif). 
Ezt is megértük. Bemutat-

ták az első horrorfi lmet . 
Hogy ez gazdagdás-e vagy 
szegényedes, azon lehet vi-
tatkozni. Azon viszont alig-
ha, hogy a mozik most már 
horrorral bővült választéka 
nagyon csalogatja m a j d a 
közönséget. A Psycho feltét-
len kasszasiker, tegnap már 
a mai jegyeket is mind 
megvették. 

A műfa j i megjelölés ön-
magában nem sokat mond. 
A horror mindenekelőtt kr i -

Hústréfi sonkák 
A Szegedi Szalámigyárban 

tegnap árubemutatót rendez-
tek, amelyen a kereskede-
lem, valamint a minőségvizs-
gáló intézet szakemberei 
előtt ismertették a vállalat 
húsvéti ünnepekre szánt ter-

mékeit. Jó hír a fogyasztók-
nak, hogy a tervezettnél 180 
mázsával több, összesen 700 
mázsa füstölt áruféleséget, 
sonkát, csülköt készített az 
AUatforgalmi és Húsipari 
Vállalat az ünnepekre. 

mi. De a horror szó jelenté-
sének megfelelően olyan kri-
mi, amely borzalmas, ré-
mületes, félelmetes elemek-
r e épül. Ilyen f i lmeket már 
eddig is sokat lá t tunk — ha 
nem is ezzel a névvel hi r -
dették —, hiszen végtére a 
rémületes, félelmetes elemek 
a legtöbb krimiben te rmé-
szetszerűen adva vannak. Jó 
néhány néző éppen e tekin-
tetben csalódott a Psycho-
ban. Nekik kevés volt a ré-
m ü l e t Mások vacogtak. 

De nem ez a lényeg eb-
ben a filmben, hanem az, 
hogy Hitchcock csinálta. Ez 
mindenekelőtt azt jelenti, 
hogy az alaptörténet , maga 
a krimi tökéletes. A m ű f a j 
világhírű mestere ^nemcsak 
ahhoz ért, hogy megvacog-
tassa a nézőket, hanem ah -
hoz is, hogy történeteit pre-
cíz pontossággal bonyolítsa. 
Semmi fölösleges nincs eb-
ben a fi lmben, minden, amit 
lá tunk benne — az ú jságpa-
pírtól a kitömött állatokig 
— valahogyan bekapcsolódik 
a cselekmény fő vonalába. 
Éppen ezért mindenre f i -
gyelnünk kell. Ha egy sze-

replő újságot, vásárol, ké -
sőbb annak is fontos szere-
pe lesz. 

Ugyanilyen tökéletesen és 
módszeresen építi be a kez-
detben egyszerű szerelmi 
történetnek induló f i lmbe 
Hitchcock a rémületes, bor-
zalmas e lemeke t És ugyan-
így jelenik meg — előkészít-
ve, fokozatosan, adagolva — 
n beteges motivációja is. 
Mielőtt megnéztem a filmet, 
elolvastam Jacques Júlia 
Film és pszichoanalízis cí-
mű cikkét — a Cinemaban 
jelent meg tavaly novem-
berben —, amdly a rendező 
világát elemezve bebizonyít-
ja, hogy Hitchcock kr imijei-
nek ez az a lap ja ; a Psycho 
egyébként az egyetlen, 
amely erre a címben is utal. 

Krimiről lévén szo, nem 
lenne illdomos elárulni , 
hogy mi is ebben a f i lmben 
a pszichoanalitikus anyag. 
De nem is kell. A f i lm vé-
gén, amikor más krimikben 
a detektív egy társaság előtt 
e lmondja, ki a gyilkos, meg-
szólal a pszichológus, és is-
merteti a gyilkosságok lelki 
hátterét. Detektív helyett lé-
lekbúvár: a Hitchcock-fil-
mek világáról már ez ön-
magában sokat elmond. 
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