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Szervizt avattak 
Kisteleken 

Leggyorsabban fejlődő ott volt dr. Antalffy György, 
nagyközségünk, Kistelek ú j országgyűlési képviselő, Ko-
létesítménnyel gazdagodott vács Imre, a megyei tanács 
tegnap. A délelőtti órákban elnökhelyettese, valamint 
átadták rendeltetésének azt Kistelek nagyközség párt- és 
o 7,4 millió forintos beruhá- állami vezetői. A 10. sz. Vo-
zással felépült gépkocsitele- Ián Vállalat igazgatója, dr. 
pet, amelynek országosan is Csiszár Károly avató beszé-
egyedül álló sajátossága, dében ismertette az új léte-
hogy a lakosság szervizállo- sítmény rendeltetését, majd 
másként veheti igénybe. 

Négy évvel ezelőtt halá-
dr. Antalffy György ország-
gyűlési képviselőt felkérte a 

rozták el a 10. számú Volán t e l e P bejáratánál kifeszített 
Vállalat vezetői, hogy a fu- nemzeti színű szalag átvágá-
varozási igényekkel lépést s a r a> s e z z e l a szervizállomás 
tartva űj, korszerű környe- felavatására. A megjelentek 
xetbe költöztetik a nagyköz-
ségben levő kirendeltséget. A 
helyi és a megyei tanács ve-
zetőivel folytatott tanácsko- sítményt: 

tapsa közepette a képviselő 
e szavak kíséretében adta át 
rendeltetésének az ú j léte-

zas eredményeként döntés 
született abban is, hogy az 
országban elsőként ezen a 

Vívják ki minél hama-
rabb a szállítási és gépkocsi-
javítási szolgáltatást igény-

telepen lakossági igényeket, be vevők teljes elismerését. 
kielégítő szervizállomást is Őrizzék meg a telepen a 

és 
a 

létrehoznajc. Ennek megfele- most tapasztalt rendet 
lően készítették el a terve- tisztaságot, és érjék el 
ket, s a megyei tanács 1 
millió forintos hozzájárulá-
sával huszonhat hónap alatt 

tervekben szereplő termelési 
eredményeket. 

Ezt követően a vendégek 
végezte el a szükséges építő- megtekintették a telep mű-
munkát a CSOMIÉP. 

A Vaspálya utcában 
szaki berendezését és a szo-

fel- ciális létesítményeket, majd 
épült, minden részében kor- az ügyfél-váróteremben ba-
szerű szervizállomás és gép- ráti beszélgetést folytattak 
kocsitelep tegnapi avatásán az ű j üzem dolgozóival. 

K u t a t á sfejl eszt és 
Négy évre szóló kutatás- ipari Tröszt, a KGM és a 

fejlesztési megállapodást kö- MÉM. így koncentrálják 
tött a Mezőgépfejlesztő Inté- anyagi és szellemi erőiket a 
zetlel a Budapesti és a Mo- korszerű, nagy teljesítményű 
sonmagyaróvári Mezőgazda- gépek komplex mezőgazda-
sági Gépgyár, a Konzerv- sági tervezésére. (MTI) 

Öregek 
egészségi 
állapota 

A nyugdíjkorhatáron íelüli 
lakosság 77 százalékának 
egészsége kielégítő — állapí-
totta meg legújabb felmé-
résre és orvosi vélemények-
re alapozva a Központi Sta-
tisztikai Hivatal. A KSH 
most első ízben készített 
olyan felmérést, amely az 
idős emberek egészségi ál-
lapotával foglalkozik. Maguk 
az összeírt öregek általában 
rosszabbnak tartják egészsé-
güket a valóságosnál. A 771 
százalék helyett csupán 651 
százalék érzi úgy, hogy 
egészsége legalább közepes, 
24 százalék tartja egészsé-
gét kifejezetten jónak vagy 
kifogástalannak, holott az or-
vosok szerint az összeírt em-
bereknek kereken egyharma-
da e kategóriákba sorolható. 
Az orvosi tapasztalatok sze-
rint a nyugdíjkorhatáron fe-
lüli nők 78. a férfiak 76 szá-
zalékának egészsége köze-
pes, jó vagy kifogástalan, az 
érdekelt emberek vélemé-
nyét figyelembe véve azon-
ban ez az arány 64, illetve 
67 százalék, vagyis mindkét 
nembeliek kedvezőtlenebbül 
ítélik meg egészségüket a 
ténylegesnél, s ezen belül is 
a nők pesszimistábbak. Na-
gyon rossznak az idős férfi-
aknak 6, a nőknek 7 száza-
léka érzi egészségét, az or-
vosi vizsgálatok szerint e ka-
tegóriában is sok a hipochon-
der. A nők elsősorban ma-
gas vérnyomásra, a szív 
rendellenességeire, reumára, 
ízületi gyulladásra panasz-
kodnak. Ugyanezek a beteg-
ségek az idős férfiaknál is a 
leggyakoribbak. 

Ipari szövetkezetek, 1972 

Feltárni a munka-
szervezés tartalékait 
Fejlődnek, növekszenek, ső mechanizmusát. Vajon meg tudják lelni a legjobb 

erősödnek az ipari szövetke-
zetek. Az a tény. hogy ta-

ezekben a nagyra nőtt szö- megoldásokat, hogy ne csak 
vetkezetekben nem kísért-e „kacsalábon forgó" iroda-

valy már az egymilliárd fo- tovább egy-egy korábbi be- házzal, de, ha nincs rá lehe-
rintos termelési értéket is 
meghaladták Csongrád me-
gye ilyen szervezetei, arra is 
figyelmeztet: ezek a rugal-
mas közösműhelyi egységek 

idegzés, az újat egyes terű- tőség, anélkül is el tudják 
leteken nem fékezi-e a régi, képzelni a korszerűen mun-
a megrakott, a sablonos? kálkodó kis- és középüzeme-
Nem hatnak-e tovább régi , , 
szervezési hiányosságok, ami-

egyre inkább túlnőnek a régi ken most már végleg túl kell Rend és fegyelem, ütemes, 
kereteken. Egyre több közű- lépni? kapkodás nélküli munka, kö-

A sajátos körülményekből vetkezetes fejlesztés, a mun-
sor is következik: üzem- és k a_ é s s z o c i á l i s k ö r ü l m é n y e k 

alapos elemzése-javítása, a 
zetet kialakítva fejlődő szö- indult, és sajnos, sok tekin- veszteségidők csökkentése; 
vetkezetet találunk manap- tetben hátrább is tart, mint j m e mennyi feladat — s 

Uni- a nagyobb üzemek, gyárak - ! . , . . 
az állami ipar. De a régi e g y b e n m e n n y i l e h e t o s e & A 

gondokon túl kell lépni — s í o b b eredmények elérésenek 
mint annyi más eredmény lehetőségei — éppen ezért 

lük a középüzemrangú. 
Szegeden például egy 

építkezve, gépekkel is kor- munkaszervezésben a szö-
szerűsitve, ű j üzemi környe- vetkezeti ipar messzebbről 

ság. Gondolhatunk az 
verzál Ktsz termeléskettőzé-
sére az új telephelyen, a Tö-
megcikk Ktsz ú j alagútke-
mence-beállítására és a csa- elérésére, erre is képesek a érdemes igyekezni kiaknázá-
nádpalotai részleg létesítésé- szövetkezetek. 
re éppúgy, mint a FÉMTEX 
Ktsz üzemépítésére, 
rűsítósére. De új 

sukkal. Hogy az eddiginél is S ha valahol, úgy a ktez- . . 
korsze- ekben különösen fontos és Jobban fejlődjenek, noveked-
telepet megszívlelendő a tanács: a jenek, erősödjenek az ipari 

épített magának — ha nagy szervezettség alapfeltételeit szövetkezetek. 
nehézségek közepette is — a 
Nívó Ktsz kollektívája, s 
próbálja most már végleg 
megoldani a gondokat. 

Kétségtelen, hogy egy-egy 

kell megteremteni elsősor-
ban. Ott is, ahol ú j üzem-
részekben, ú j gépekkel mun-
kálkodhatnak, de ott is, ahol 
a helyszűke gondjával küsz-

A csengő megszólal. Nyílik sem erre, sem arra. Ajánlot-
az ablak. Idősebb hölgy ha- ta viszont a szerény becsen-
jol ki raj ta: getőnek, hogy a Marx téri 

— Mit óhajt? nyilvános telefonfülkéből 
A csengetőnek most nagyon hívja föl, akit éppen akar. 

kell uralkodnia magán. Hogy „Erre könnyek között, is-
szólni tudjon. Érzi, hogy az mételten kértem: higgye el, 
a „pánt" egyre feszesebb a valóban nagyon-nagyon rosz-
mellkasán, szívét is mind szul vagyok. Mire ő, megis-
jobban szorítja, nehezen vesz mételve a fenti tanácsot, be-
lélegzetet. Ismerni ezeket a csukta az ablakát. Leengedte 
tüneteket, végigélte már jó a rolóját is." 
néhányszor a folytatást is. így m a r a d t egyedül egy 
Tudja, hogy sürgős segítség- beteg asszony az utcán, az 
re van szükség, összeszedi, ablak alatt, amely most a 
megembereli magát, igyek- közömbösség hideg jelképe-
szik pontosan, érthetően fo- k ént meredt föléje. 
galmazni. Nem jajgat, ez 
nem termeszete. Szerenyen, n a k

g 3 [ á m a s z k o d v a támolygott 
halkan elnezest ker, bemu- t o v á b b c s a l 6 d o t t b e t e g . 
tatkozik, megmondja, hogy M a r x ^ H j s z e n h a a d d 
nagyon rosszul van. S azt ké-
ri: értesítsék telefonon, ezen v o l n a e r e J e eljutni — haza 
és ezen a címen, számon a is menne a saját lábán, 
hozzátartozóit. „Szerencsére lakásához kö. 

Színhely: 2 6 1 v a n a s z a k s z e r v e z e t épü-
a Tolbu- l e t e - A z ajtót még nyitva ta-
hin sugár- l á t t a m . . . " 

út, idő-

EGY 
ELÉRHETETLEN 

TELEFON 

feledjem: azért került ilyen 
gyorsan az ügyeletes orvos 
elé, mert a betegtársak ter-
mészetes gesztussal enged-
ték előre. 

És senki sem gyanakodott: 
mindez csak azért van . . . 

Miért is? Ugyanaz az idős 
néni nyitja meg csengeté-
semre a kaput. Kérdésemre 
magyarázza: a közeli ven-
déglőből is zavarták már 
őket esténként Részeg nők 
is. Ezért lett volna az óva-
toskodás? Másrészt nem lát-
szott szerintük olyan beteg-
nek az illető, hisz nem is 
kért mást, csak hogy telefo-
náljanak az adott címre. 

Az, amit a tudomány a 
„csalódás törvényének" ne-
vez, szintén közrejátszhatott 
tehát a kerek elutasításban. 
De csak egy motívumként. 
Hiszen az éjjeli portás ese-
tében mégsem ez munkált. 
Le kell és le is lehet győz-
ni tehát ezt az érzést — a 
megbizonyosodásig. 

pont este fél kilenc. Néz föl, 
az ablakra az ősz hajú, beteg 
asszony, s várja a természe-
tes humánus gesztust. A 
bajbajutott megsegítését. 
Hisz a zománcozott tábláról 
nyilvánvaló: itt olyan hiva-

VOLT, AKI 
MINDJÁRT 

TUDTA 

A többi, 
mint mon-
dani szok-

ták, már 
úgy zajlott: „ahogy a nagy 
könyvben meg van írva". Il-
letve: ahogyan nincs meg-

MINDIG KÉT 
FÉL VAN 

írva, de. íratlan erkölcsi kó-
tású ember él, akinek nyil- dexünk legfőbb szabályai 
ván telefonja is van. 

A becsengető számára an-
nál érthetetlenebb, ami ez-
után következik. Az idősebb 
hölgy a lányát hívja az ab-
lakhoz, aki oly könnyedén 
utasítja el az alkalmatlan-
kodót, mintha, mondjuk, 
használt ruhát akarna tőle 
vásárolni. 

„Igazolásomul nyújtottam a 
személyazonosságimat, orvo6i 
igazolásomat — emlékszik 
vissza a szenvedő fél —, de 
hiába." 

A telefon tulajdonosa 
ugyanis nem volt kíváncsi 

közt mégis szerepel. Vagyis: 
az emberi segítőkészség és 
együttérzés jegyében. 

A szakszervezeteknél Kiss 
Illés volt szolgálatban a por-
tán akkor este. Ez a derék 
ember: hogy-hogy nem, 
mindjárt tudta, mi ilyenkor 
a tennivaló. Behívta, támo-
gatva leültette, pohár vizet 
adott és már tárcsázta is a 
megadott számot. S hamaro-
san már az SZTK éjszakai 
ügyeletén vizsgálták a bete-
get, s adták neki a görcsol-
dó injekciót, írták föl a to-
vábbi gyógyszereket. El ne 

ú j épület, egy-egy új, terme- ködnek még. „A munka- es 
lékenyebb gép beállítása üzemszervezés a szövetkeze-
nagy lépés előre. Nagy lépés, 
ha a zsúfoltság után jobb 

tek egyik legjelentősebb tar-
taléka a munka hatékonysá-

körülmények közt, tágasabb 9ának növelésére" — hang-
zott el a megallapítas a helyen dolgozhatnak a szö-

vetkezetiek, ha könnyíti a 
megyei KISZÖV legutóbbi 
küldöttgyűlésén. Igaz szavak: 

munkát egy importgép, ha a pontatlanságot, a tervsze-
valamelyik község lakossága rűtlenséget, az anyagellátási 
is besegít a termelésnöveke-
désbe. De az ilyen elorele- tartalékokat fedezhetnek föl 
pés csak egy lépcsőfok föl- a szövetkezeti tagok. S nem 
felé: a korszerűsített üzem- csak ott, ahol eddig jobban 
ben valóban korszerűen is egyengették a megújulás út-
kell dolgozni. Gazdaságosan, ját, nemcsak a megnőtt, ha-
szervezetten, rugalmasan al- nem a felnőttség felé tartó 
kalmazkodva a 
követelményekhez. 

Ez az, amiről egy percre 
sem feledkezhetnek meg a 
szövetkezeti elnökök, a gaz-

magasabb többi szövetkezetben is fi-
gyelni kell erre a lehetőség-
re. Arra gondolva, hogy nem 
csak az ú j építkezés és az új 
berendezés, hanem az új 

dasági s politikai vezetők, a szemléletmód magában is ék-
tagság. Meg kell vizsgálniok, vezethet a várt megújulás-
szakszerüen és kritikus hoz. Sőt, valójában ez a fon-
szemmel a munka egész bel- tosabb. Hogy „kicsiben" is 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
a szegedi járásban 

Tegnap, kedden délelőtt a latot, illetve megvalósítandó hessenek vissza a családba, 
járási hivatal épületében célt foglal majd magába, az iskolába, 
ülést tartott a szegedi járás Mindenekelőtt azt, hogy a Az állami gondozásba vé-
gyermek- és ifjúságvédelmi községi bizottságok fordítsa- telt is jobban meg kell fon-
munkabizottsága. Az ülésen nak több figyelmet a család- tolni a jövőben. A munka-
három község — Szőreg, ö t - gondozásra, vagyis arra, hogy bizottság azt ajánlja, hogy 
tömös és Tiszasziget — albi- a vér szerinti családot al- először pártfogó kirendelésé-
zottságainak munkájáról szá- kalmassá tegyék az állami vei próbálkozzanak. Viszont 
moltak be az albizottságok gondozásba vett gyermek az állami gondozás meg-
elnökei: Nagy Lajosné, Ba- visszafogadására. Az állami szüntetését a jövőben egy, a 
kos Balázs és Nacsa József- gondozottak nyaranta — ha családban végzett környezet-
né. A beszámolók után az a család helyzete megfelelő tanulmánynak kellene meg-
állani i gondozásba vétel és a — általában hazalátogathat- előznie, és ennek eredmé-
gyermekek kihelyezésnek nak. A bizottságoknak a jö- nyéhez is kellene kötni, nem 
járási tapasztalatait ismer- vőben viszont nem csupán a csupán a szülői szándékhoz, 
tette Solymosi Ilona, a gyer- család szociális, hanem er- vagyis a gyermek visszavéte-
lnek- és ifjúságvédelmi inté- kölcsi és nevelési körűimé- le iránti hajlandósághoz, 
zet munkatársa. nyeit is jobban figyelembe 

Az ülés tanulságai arra k e l 1 venniük a szabadságolá-
késztették a bizottságot, s o k eldöntésénél. Több gon-

dot kell fordítani a gyerme-hogy felhívással forduljon a 
járás községeihez. A felhi- a r r a , hogy az állami gondol 
vas jó néhány fontos javas- zásból zökkenőmentesen tér-

A járási bizottság felhí-
vása szerint a javítóintézeti 
elhelyezést is jobban meg 
kell gondolni, mint eddig, és 
ha akad más lehetőség is, 
inkább azzal élni. Például 
pártfogó kirendelésével. 

A közöny 
egyik szer-
kezeti ele-

me ez a 
keserű tanulságú epizód. 
Szenvedő alanya azt mondja: 
ilyesminek többé nem szabad 
előfordulnia. Nálunk — nem 
történhet meg. Jó lenne hin-
ni. 

A beteg — akit baján kí-
vül ez a lelki sérülés is 
megviselt — nyilván soha 
sem felejti már el a bezárt 
ablakot, a lerántott rolót Mi 
se feledjük, hogy küzdeni 
kell a közöny, az érdektelen-
ség ellen. 

Hogyan? Azzal, hogy elitél-
jük az ilyen jelenségeket? 
Igen, azzal is — egy szilárd 
erkölcsiségű közvélemény a 
maga erős elvárásával befo-
lyásolhatja a személyes dön-
téseket. De elsősorban nyil-
ván saját életünknek, min-
mindennapi cselekedeteink-
nek lehetünk bírái, s ha 
kell, változtatói. Magatartá-
sunkat, reagálásainkat, indu-
latos mondatainkat tehetjük 
mérlegre. 

„Hogyan kell élni?" — erre 
a kérdésre mindenki a saját 
életével keresi a választ. Bi-
zonyos, hogy az él helyesen, 
aki nemcsak az írott, kisza-
bott kötelességeit teljesiti, 
hanem az íratlan szabályo-
kat is jól tudja és képes be-
tartani. 

Udvariasság ? Szívesség ? 
Kedvesség? Jóság? Segite-
niakarás? Az összetartozás 
tudata? Az egymásrautaltság 
átérzése? Mi minden kell ah-
hoz, hogy egy bizonyos — az 
emberi kapcsolatokat jelké-
pező — telefon megszólal-
jon?! 

Mindig két fél van: hívó 
és hívott. S ha életritmusuni-
ezerszer jelez is „elfoglaltat" 
— a mások ügye-baja iránt, 
s különösképp az S. O. S.-
jelek iránt nem maradha-
tunk közönyösek. 

Simái Mihály 
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