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Küldöttségünk 
Szótiában 

A Bolgár Kommunista 
Part Központi Bizottságának 
meghívására szerdán párt-
munkásküldöttség utazott 
Szófiába Trombitás Dezső-
nek, az MSZMP KB köz-
igazgatási és adminisztratív 
osztálya helyettes vezetőjé-
nek vezetésével. (MTI) 

Európai sugárvédelmi 
kongresszus Budapesten 

Szerdán a Magyar Tudo-
mányos Akadémia díszter-
mében ünnepélyesen meg-
nyitották a Nemzetközi Su-
gárvédelmi Társaság (IRPA) 
II. európai kongresszusát. 

Igen fontos kérdéskör a 
radiodetoxikáció, a szervezet 

méregtelenítése, megszabadí-
tása a bekerült radioaktív 
izotópoktól. Ez tulajdonkép-
pen a sugárfertőzést szenve-
dettek gyógyítását, megmen-
tését célozza, és egyik alap-
kérdése a radioaktív izotó-
pok anyagcsere-tulajdonsá-
gainak vizsgálata. (MTI) 

Pince is fő lenne 
Jelentés a szegedi KISZ-klubok működésérői 

Szokatlan kérésnek vol-
tunk fültanúi. Az élelmiszer-
ipari főiskola egyik kommu-
nista hallgatója azzal fordult 
egy közismert szegedi veze-
tőhöz: -Szíveskedjék javasol-
ni bármilyen helyiséget, va-
lahol a városban (lehet pin-
ce is), ahol főiskolai KISZ-
szervezetünk klubot tudna 
berendezni." Mivél az illető 
elvtárs adós maradt a pozi-
tív válasszal, éppen kapóra 
jött a Szeged városi KISZ 
végrehajtó bizottság tájékoz-
tató jelentése az ifjúsági 
klubok működésének tapasz-
talatairól. Ez a jelentés a vá-
rosi párt-végrehajtóbizottság 
részére készült, hogy rámu-
tasson, milyen elemi gon-
dok, nehézségek állnak ma-
napság is a fiatalok rendsze-
res művelődésének, kulturált 
szórakozásának útjában. 

Érdekes és fontos megálla-
pítások: Fokozatosan növek-
szik az ifjúsági klubok nép-
szerűsége. Igaz, 1965-ben 
csak három KISZ-klub mű-
ködött Szegeden, tavaly pe-
dig harmincon fölül volt a 
számuk, a fejlődéssel koránt-
sem lehetünk elégedettek. A 
legfőbb gondot a helyiség-
hiány okozza, több KISZ-
szervezet számára azonban 
a tervezés, a berendezés, a 
játékok, és újságok beszerzé-
se is komoly nehézségekbe 
ütközik. Különösen a kisebb 
taglétszámú i f jú kommunis-
ta szervezetek látják szinte 
kilátástalannak a helyzetet, 
ilyen helyen még gondolni 
sem mernek saját klub lét-
rehozására. 

Örvendetes, hogy az üze-
mekben kedvezőbb a hely-
zet Az itteni KISZ-klubok 
többsége megfelelően beren-
dezett és fölszereltségük 
általában kielégíti az igénye-
ket. Könyvtár, tévé. magnó, 
lemezjátszó és különféle tár-
sasjáték található bennük, 
sőt némely helyen — mint 
néldául a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalatnál — na-
pilapból és folyóiratból j s 
bőséges a választék. Az üze-
mi kluboknak azonban a ta-
pasztalatok szerint van némi 
hátrányuk, tudniillik munka 
után álig marad ott valaki. 
Ezért ezekre nem nagyon ér-
demes költeni. 

Elősegítette a mind jobban 
élénkülő klubéletet a KISZ 
Központi Bizottság 1967 óta 
évenként ismétlődő „Kiváló 
Ifjúsági Klub" pályázati fel-
hívása, mert a nyertesek 
nemcsak erkölcsi, hanem 
anvagi elismerésben is része-
sülnek. Szegeden több klub 
elnverte már ezt a címet. 
Közülük is kiemelkedik a 
háromszorosan kiváló Váci 
Mihálv Ifjúsági Klub, amely 
legújabban aranykoszorús 
kitüntetést kapott, s vele 
tízezer forintos pénzjutalmat. 

Szükséges lenne a kerüle-
tekben is — a Belvárosban, 
Tarjánban, Odesszában — 
kielégíteni az ifjúság műve-
lődési közös szórakozási igé-
nveit. Mint a városi KISZ 
vb jelentése megállapítja, jó 
lenne, ha a társadalmi szer-
vezetek olvan klubokat mű-
ködtetnének. ahová munkás-
fiatalok, és diákok egyaránt 
eljárhatnának, illetve szabad 
idejüket kulturált környezet-
ben, hasznosan tölthetnék el. 
Olyasféle klubok kellenének, 
amelvek kizárólag ezt a célt 
szolgálnák, amelyet a fiata-
lok magukénak tudhatnak, s 
romantikus hajlamaiknak is 
iól megfelel. .Sokan úgy vé-
lik. hogv a sáz- és távfűtés 
elterjedése révén mind több 
tágas pince szabadul föl. ahpl 
megfelelő átalakítással taka-
ros klubokat lehetne nyitni. 
Sajnos, az ú j bérleti dijak 

rendkívül magasak, sőt „egy- hetőség a legalkalmasabbak 
szeri helyfoglalás" címén kiválasztására. Jó lenne, ha 
ilyen esetben be kell fizet- az üzemi KISZ-szervezetek 
ni jelentős összeget a ta- valamilyen módon — esetleg 
nácsnak, ami ezt az elgon-
dolást gyakran irreálissá te-
szi. 

Vannak további nehézsé-
gek is. Nem megnyugtatók 
például az ifjúsági klubok 
működésének személyi fölté-
telei. Több klubvezető ösztö-
nösen végzi vállalt feladatát, 
mert a képzés, a módszerta-
ni tanácsadás nem megfele-
lő, nem rendszeres. Ez a 
probléma évek óta megol-
datlan, s az illetékes szervek 

a gazdasági vezetők anyagi 
támogatásával — tiszteletdí-
jat tudnának adni a klubve-
zetőknek. 

A gondokat sürgősen eny-
híteni kellene. Az a lényeg, 
hogy a KISZ-klubokban mi-
lyen eszmei és politikai ne-
velőmunka folyik. Erről 
azonban csak akkor lehet 
pozitív beszámolót készíteni, 
ha megteremtjük a technikai 
föltételeket. A városi párt-
végrehajtóbizottság — meg 

összehangoltabb munkáját értve a város fiatalságának 
igényelne. A megyei klubta- igényeit — ezért úgy foglalt 
nács nem egészen felei meg állást, hogy a tanácsnál dol-
föladatának, az azonban gozó kommunisták vizsgálják 
kétségtelen, hogy Klubélet meg az ügyet, keressenek 
című kiadványa színvonalas módot a leendő KISZ-kluboJt 
és hasznos segítséget nyújt, bérleti díjának mérséklésé-
A szegedi klubok vezetői re. Általában: több anyagi 
többnyire minden fizetség támogatásra van szükség ah-
nélkül. társadalmi munká- hoz, hogy Szegeden tartalma-
ban állnak helyt a posztju- sabb, hatékonyabb KISZ-élet 
kon, s így nem igen van le- alakulhasson ki. 

A számítástechnika 

Jelenleg mintegy 160 szá-
mítógép található az ország-
ban. A negyedik ötéves terv 

újságírókat szerdán 
gyar Sajtó Házában. 

A munka alapjául 

Ma-

végére azonban várhatóan velődésügyi miniszternek a 
négyszázra növekszik hazánk számítástechnikai szakember-
komputerparkja. A tovább-
lépés lehetőségeiről tanács-
koznak pénteken és szomba-
ton az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen a legilleté-
kesebb szakemberek. A két-
napos konferencia feladatai-
ról, terveiről dr. Sárándi 
Imre, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem állam- és 
jogtudományi karának dé-
kánja, valamint az egyetem 
más vezetői tájékoztatták az 

képzésről és továbbképzésről 
kiadott irányelvei szolgálnak. 
A legfontosabb feladat most: 
a számítástechnikai és ki-
bernetikai módszerek alkal-
mazásának kimunkálása a 
jogtudományban és az ál-
lamigazgatásban, az alkal-
mazandó számítástechnika 
tudományos alapjainak lera-
kása, a lehetőségek számba 
vétele. 

Elnök nélkül 
Január első napja óta 

nincs elnöke a sövényházi 
téesznek. Faragó István le-
mondott, lemondását elfo-
gadták, s mostanáig nem ta-
láltak megfelelő embert he-
lyette. Régóta tavasz van, 
régóta dolgoznak az emberek 
a határban, egyre többször 
mondják: lehetetlen, hogy 
ennyi idő után nem lehet el-
nököt állítani a gazdaság élé-
re. 

KÉT 
T Á B O R 

Össze-
számolni 
is nehéz, 

hány de-
legáció utazott már ebben az 
ügyben járáshoz, megyéhez, 
eljutottak egészen a Központi 
Bizottságig, hátha segítene 
valaki nagy-nagy gondjuk-
ban. A delegációk úgy szer-
veződtek, hogy egy-egy cso-
port összetanakodott, össze-
adta az útiköltséget, és el-
küldte embereit igazságot 
szerezni. Kósa Pálné abban a 
deputációban volt, amelyik a 
Magyar Rádió épületében 
kereste a támaszt. Beléptek 
a nagy házba, előálltak a 
kérésükkel, hogy ők egy 
olyan riportert keresnek, aki 
kihámozza az igazságot. A 
kapus, hivatásához méltóan, 
így igazította el őket: — 

— Ott a telefon, tessék fel-
szólni ! 

Meg volt lőve ezzel a de-
putáció. Mindenféle akadály-
ra számítottak, de erre nem. 
Föltelefonálni a rádióba? De 

— Maga talán onnan jött? is éltek. Megélünk ezután is, 
— örvendezik meg Kósáné, ha lesz egyetértés. A tagság 
amikor bemutatkozunk egy- támogassa a szövetkezetet, 
másnak. — Mindegy az, hon- ne az állam. 
nan jött, ha olyan riporti Érdemes sorba szedni m 
féle, akkor tud segíteni. kívánságok kontráját is. 

Kénytelen voltam elmonda,- — Helybelit kívánnak? 
ni első szóra, hogy elnökök Csakhogy ilyen nincsen. Aki 
születésében és bukásában van, az fiatal. És beszegődik 
egyaránt ártatlan vagyok, és sofőrnek. A szövetkezet ko-
föltehetően az is maradok, csijának nincsen igazi rnasi-
mert a tagok dolga, kit vá- nisztája, legtöbbször ő haj t -
lasztanak meg. ja. Ha valakinek a városban 

— Éppen ez a baj. Két tá- van dolga, beviszi. Talán 
borra oszlottunk, és nem tu- többet jár Szegeden, mint a 
dunk megegyezni. Egyik ezt határban. A régi is fiatal 
akarja, a másik azt. Az volt, nem is tudta szorosra 
egyik csoport hozná vissza a fogni a gyeplőt. Aki idevaló 
régi agranómust elnöknek. 

— Miért hívnák, ha el-
ment? 

— Mert úgy marták el. De 
azóta azt is elmarták, aki őt 
harapta. Tiszta a levegő, jö-
hetne vissza. 

— És a másikat? 

azt köti a rokonság. Az már 
félrehúz. 

— Néztek már idegenek 
után is, de nem vállalták. 
Azt felelték, tisztességes ke-
nyeret kapnak ott is, ahol 
most vannak. Az lehet in-
kább az igazság, hogy kis 

— Azok meg tudóst akar- szövetkezetben kevesebb gon-
tak idehozni. Csakhogy mi 
azt mondtuk, akinek annyi 
iskolája van, mint neki, az 
abból is megélhet. Ott már 
valami hibának kell lenni, ha 
ez is jó neki. Nem válasz-
tották meg a népek. 

Szokat-
lannak 
szokat-

lan, ha 

KEMÉNY 
EMBERT 

KERESNEK 
egy intézeti kutató elnökség-
re pályázik, de filozófiának 
rossz. amit Sövényházán 
mondanak. A sok iskola nem 
lehet akadály. Ha akarnék, 
akkor se tudnék egyik cso-

hogyan? Egy hold kukoricát p o r t mellé se odaállni sza-
inkább megkapáltak volna, vammal, mert egyik jelöltet 
csak telefonálni ne kelljen. 
Életükben nem cselekedtek 
ilyet. 

A lényeg az, hogy riporter 
nem jött szószólónak. Pedig 
levélben is kérték később. 

Szagodon megnyitották 
a XII. műszaki hónapot 

Győri Imre előadása 
Tegnap, szerdón délelőtt a 

megyei tanácsháza nagyter-
mében rendezett plenáris 
előadással megnyílt a XII. 
műszaki hónap, amelyet 
évről évre közösen rendez 
a Műszaki és Természettu-
dományi Egyesületek Szö-
vetségének megyei csoport-
ja, a Szakszervezetek megyei 
Tanácsa és a KISZ megyei 
bizottsága. Az idei előadás-
sorozat központi témáját a 
rendezők az MSZMP Csong-
rád megyei Bizottságának 
1972. évre vonatkozó gazda-
ságpolitikai állásfoglalásá-
ból vett idézettel tették 
nyilvánvalóvá, amikor a 
program tüzet első oldalára 
ezt írták: 

„ . . . el kell érni, hogy a 
termelő üzemekben a gazda-

sági növekedés fő forrásává 
a belső üzem- és munka-
szervezés váljon. Fel kell 
tárni az üzemi tartalékokat, 
és hasznosítani kell azokat 
a termelés jövedelmezősé-
gének növelésére." 

Az első, plenáris ülést 
megnyitó dr. Kovács Kál-
mán egyetemi tanár, az 
MTESZ megyei szervezeté-
nek elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket — közöttük Győ-
ri Imrét, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagját, 
a megyei pártbizottság első 
titkárát, dr. Varga Dezsőt, a 
Szeged városi pártbizottság 
titkárát és Kovács Imrét, 
a megyei tanács elnökhe-
lyettesét —, majd röviden 
vázolta, miért az üzem- és 
munkaszervezés területén 

megoldásra váró feladatok 
adják az idei műszaki hónap 
központi témáját. 

— A párt és a kormány 
ide vonatkozó határozatából 
egyértelműen kiderül, hogy 
egész népgazdaságunk, és 
különösen ipari termelésünk 
még gyorsabb ütemű fej-
lesztésére a magasabb fokon 
szervezett munka, a felhal-
mozott szellemi és anyagi 
javak ésszerűbb felhasználá-
sa révén nyílik lehetőségünk 
— mondotta, majd átadta a 
szót Győri Imrének. 

A megyei pártbizottság el-
ső titkára „A korszerű mun-
ka- és üzemszervezés hely-
zete és feladatai Csongrád 
megyében" címmel tartott 
előadást. 

se ismerem, csak annyit tu-
dok, hogy azóta már egyik 
se jelölt. Az ügyben illetékes 
felsőbb szervek, jobban is-
mervén a körülményeket, 
egyiket sem tart ják alkal-
masnak arra. hogy egy gaz-
daság elsőszámú vezető em-
bere legyen. 

Kíváncsiságból sorba kér-
dezek mindenkit, akit csak 
érek, milyen elnököt szeret. 

— Helybelit! Csak helybé-
lit, kérem szépen. Mert az 
ide tartozik hozzánk, az nem-
csak a kenyerét akarja meg-
keresni, az együtt él velünk. 

— Mindenképpen idegent! 
Aki bele mer nyúlni a pók-
hálóba is. 

— Kemény ember legyen! 
Aki már a beköszönéskor 
oda mer ütni az asztalra. 

— Olyan elnök kell ide 
leginkább, akinek a vezeté-
sével egy család lesz min-
denki. 

— Csak is olyant, aki egy-
formán adja a földet min- n e á . v é h a k ö . 
S t - ^ w ^ ' f 5 6 é t k e z ő zárszámadáskor rosz-tobbet, mint a bentinek. s z u , h a n g z a n a e g y i l y e n m o n . 

Ahogy kibogoztam, a ré-
szesművelésre kiadott földek 
zavaros elosztási rendszerét 
akarja gyökeresen megvál-
toztatni, aki az utolsó felté-
telt kiszabta. Van persze 
olyan is, aki így fogalmaz: 

dért is megkapják azt 
a pénzt, amit itt ígérnek. 

Kívánság 
KELLENE tehát van 

AZ ELNÖK bőven, 
csak el-

nök nincs. Önjelöltek persze 
akadnak. Van. aki félig — 
vagy a félignél is jobban — 
italosan jár tanyáról tanyára, 
hogy támogatót keressen ma-
gának. Lehet, hogy az ital 
nem az ő lelkét terheli, mert 
tanyán könnyen kínálják az 
embert, de a korteskedés 
nem jár haszonnal. Azok se 
állnak mellé, akik biztatták. 

— Miért ne lehetnék én 
elnök? Azt mondják, három 
elemivel is lehet valaki, ha 
megválasztják. 

— Az is bolond, aki mond-
ja —, így hangzik az ellen-
vetés. — Iskola kell a mosta-
ni időkhöz. Beleszédül a bo-
bonyodalmakba. de kiegyene-
síteni nem tudja őket. Leg-
először itt az irodában ve-
zetnék félre. Az lenne a 
legjobb, ha a jogtanácsost 
választanák meg. Az leg-
alább tudja, kinek mennyi 
garantált földet lehet adni. 

Kontra persze erre is van. 
Azt Is mondják, hogy ide 
nem jogász kell, hanem gaz-
dálkodó. A jogász mostani 
állásában is eldöntheti, ki-
nek mi jár. 

Társasjátéknak igen jó 
lenne ez az egész, hiszen az 
egész falu együtt kockázgat. 
Méricskél, ki kapna több 
voksot, és ki adna több föl-
det. A világ minden pénzéért 
nem biztatnék senkit, fogad-
ja el szó nélkül ezt vagy azt. 
de mindenképpen meg kelle-

dat: azért van ez így meg 
így, mert májusig se tud-
tunk elnököt választani. Je-
löltekből bő a termés —sok-
kal több, mint kettő — de 
mire mennek vele? Azt az 
egvet kellene minél hama-

— Olyan elnök kellene ide, rabb kiválasztani, akiből va-
aki nem állami támogatásért lóban elnök válhat. Aki ke-
tartja a téesz markát. Kom-
mendáltak ide egyet, azt 
mondják, az hozza majd az 
állam áldását. Én meg azt 
mondom, ne hozza! Álljon 
csak meg ez a gazdaság a 
maga lábán! Sövényházán 
azelőtt is emberek éltek. Meg 

mény is lesz. a darázsfész-
kekbe is bele mer nvú'ni. de 
aki után végül ezt is el lehet 
mondani: 

Olvan elnök, akinek a ve-
zetésivel egy család lett min-
denki. 

Horváth Dezső 


