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Tudomány és gyakurEat 
A Gabonatermesztési Kutató intézet 

munkájáról 

Törvény védi 

veszünk és állást foglalunk 
minden jutalmazási, kineve-
zési. bérkérdésben, végrehaj-

A mezőgazdasági kutatás lően érvényesül a munka-
megyénkben csaknem teljes helyi demokrácia és a ku-
egészében intézetünkre kor- tatási szabadság. A program 
látozódik. Az itt folyó al- eleve olyan sokrétű, hogy a tósi utasítások kidolgozásá-
kalmazott kutatás jelentősé- kutatók, technikusok, labo- ban, valamint szociálpolitj-

rótisok harmonikus együtt- kai kérdésekben. A beszá-
működése nélkül a feladatot moltatás rendszerét évek óta 
nem lehetne teljesíteni. A végezzük. E tekintetben igen 

ge viszont országos méretű 
Tevékenységünk összegzését 
'a tudománypolitika tekinte-
tében az is indokolja, hogy 
ezen keresztül mérjük ' le 
pártunk X. kongresszusa ha-
tározatainak helyi megvaló-
sulását. Ttt nem kívánunk 
szólni arról, hogy milyen ha-

a 
írta: Mihail Maljarov, a Szovjetunió legtöbb ügyészének elsü helyettese 
Germán Tyitov űrhajós-

pilóta „Az én kék bolygóm" 
című könyvében a követke-
zőket í r j a : „A kontinensek 
fölött végigsuhanva gondol-
tam és éreztem első Ízben 
azt, hogy a mi bolygónk na-

erdőparkövezeteket telepí-
tenek, kibővítik a meglevő 
lakónegyedeket, amelyeket 
széles zöld gyűrű választ el 
az ipari objektumoktól. 
Moszkvából a legutóbbi tíz 
esztendőben 300 olyan válla-

témakollektíva-ülések könnyű helyzetben van alap- Kyon kicsi. Porszemnek kép- latot telepítettek ki, vagy 

egybeesik intézetünk ú j pro-
filkialakításával. Ez a tény 
maga után vonta, hogy az in-
tézet korábbi népgazdasági 
szempontból bér jelentős, de 
rendkívül szétszórt tevé-
kenysége helyett olyan fel-
adatot kapjon, mint a ke-
nyérgabona. takarmánygabo-
na, kukorica és hagyma or-
szágos programja. Hinnék 

sát is jelentik javaslataik 
út ján intézetünk tudományos 
életébe. 

A meghirdetett tudomány-
politikai elvek végrehajtása 
intézetünk eredményeiben is 
mutatkozik. 1969 óta több 
mint 200 publikációt jelentet-
tünk m e g Sa já t angc 
vű ' „Cereal Research" szak 
folyóiratunk van. A szaklap 
színvonalát világhírű hazai 
és külföldi kutatókból álló 
szakbizottság hivatott meg-
őrizni. Célunk minél több 
nemesített növényfaj tát és 
hibridet minél hamarabb a 
magyar mezőgazdaság ren-
delkezésére bocsátani. En-

mesített intézetünk a gya-
korlat számára, a nemesítés 
területén különösen kiemel-
kedő teljesítményt ért el a 
Kukoricanemesítési Osztály, 

a 35 bejelentett hib-

rertdszeresek, a beosztástól szervezetünk vezetősége, 
függetlenül, egyenrangú tél- mert igazgatónk évekkel ez-
ként vesz részt a vitában előtt maga kérte a pártveze-
mindenki. Ez természetes, tőséget, hogy évente legalább 
hisz egy szántóföldi kísér- egy alkalommal beszámol-

tással van a technikai for- let beállítását egy technikus hasson az elért tudományos 
radalom a tudomány fejlő- jobban ismeri, mint például és gazdasági eredményekről 
désére. ez egyértelműen egy tudományos osztályveze- taggyűlésen. Ennek megfe-
tükröződik pártunk X. kong- tő. Tehát a soron következő lelően kerül sor a tudomá-
resszusának anyagából. In- feladatokat közqsen hatá- nyos főosztályvezetők és ösz-
kább arról, hogy intézetünk, rozza meg az adott kollektf- tályvezetők beszámoltatására 
a Szegedi Gabonatermesztési va. Magasabb szinten, példá- is. Ezek a tájékoztatók egy-
Kutató Intézet a gazdasági ul tudományos tanácskozáson ben a párttagság beleszóló-
mechanizmus adta lehető- — ami rendszeres — a vita 
séggel párhuzamban a tudo- ny í l t Ha szakmailag indo-
cnányos feladatok érdekében kolt, egy tudományos gya-
nú t t e t t kornok véleményét figye-

# lembe veszi egy tudományos 
A tudománypolitikai Irány- főosztály vsy.ei ő fs. 

elvek meghirdetése (1969) • 
A munkahelyi légkör elv-

társi, baráti, anélkül, hogy 
az bratyizássá" f a j ú i m , Bfc l ü n k ^ o 1 n y e l . 
t e r m e ^ t ^ hisz m ^ t ü n k . * Research" szak-
kutatóinak átlagéletkora 37 
év és az összes kutatók 40 
százaléka 30 év alatt van. 
Végső soron a kollégólis lég-
kör közelebb hozza az em-
bereket a közös cél megvaló-
sítása érdekéb i. A kutatá-

megfelolöen alakítottuk ki az s ; szabadság teljes. A fel-
ú j profilt — a tudománypo- adatokat ugyan a program-
^ i r á n y e l v e k e t is fel- tervek h a t á r o s a k mefc de n e k e r e d m é n y e k é n t 1 B e w a 
oasznui\a. nem azt a módszert, amivei - ,„ 

A tudománypolitikai elvek a k u t a t ó dolgozik. Ez viszont . Í J J L Í S 
nyomatékosan hangsúlyoz- a kutatók teljes szabadsá-
zák: ^nagy gondot kell for- g^t je lent i 
dítani a kutatók szakmai. v a n - e a pártnak kezdemé-
illetve politikai képzettségé- „yező szerepe a tudomány-
nek fejlesztésére. Kívánatos politikai kérdésekben? Min-
a tudományos személyi áüo- denekelőtt el kell mondani, " 'Vi l , 
mány frissítése, megmere- h o g y ^ ötfős pártvezetőség-
vedésének feloldása a tudo- t>ől három fő tagja az igaz- I g y n e m v é l , l l e n - h o g y i n t e " 
mán.vos munkára alkalmas. g a t ó i tanácsnak. Éhhez hoz- zetünk a vetőmag-alapanyag 
tehetséges fiatalok kiválasz- Rászámítva a két társadal- előállítása során búza vonat-

S n ^ k o u k S i k s — ^ S T n T 7
kriba,\66 árpa 

megfelelően egy tervszerű v e ^ST széles körű kollek- 70 százalek, zab 100 szaza-
káderpolitika eredményeként tíva képviseli a dolgozók ér- lék. hagyma 85 százalék, ku-
1969 óta 27 fő harminc év dekelt az említett fórumon, korica 30 százalék, szemes 
alatti fiatal kutató került pártalapszervezet gyorsan cirok 100 százalékát ad ja az 
intezetünkbe. Ugyanakkor 11 , , . , 
fő távozott — négy más ku- reagál az eredményekre, de országos magszukségletnek. 
tató intézetbe. 5 fő gyakor- a munkaközbeni hibákra is. Dr. Faragó László 
lati munkaterületre, mező- Ennek tudható be. hogy részt pár t t i tkár 
gazdasági üzemekbe. ^ — — 

A tudománypolitikai el-
veknek megfelelően a te-
hetséges egyetemi hallgatók-
kai. akik a mezőgazdasági 
tudományos kutatás felé 
orientálódtak, társadalmi 
ösztöndíjat kötöttünk. A 
kutatói állásokat pályázat 
ú t ján töl t jük be. valamint 
nagy gyakorlattal rendelke-
ző intézeti technikusok egye-
temre történő beiskolázásá-
val. mintegy lehetőséget biz-
tosítva intézetünk vezetésé 
gének a tehetségesebb, al-
kalmasabb kutatók kiválasz-
tására. Sőt, alkalmazzuk a 
meghatározott időtartamra 
való kinevezést. 

Az összes kutatók 22 szá-
zaléka, a párttagok 50 száza-
léka marxista—leninista esti 
egyetemmel, vagy középisko-
lával rendelkezik. Az inté-
zetben minden kutató rend-
szeresen részt vesz a párt-
alapszervezet által szerve-
zett „Elméleti konferencia" 
oktatásban. A politikai vég-
zettséggel rendelkező kuta-
tók tar t ják a szakszervezeti. 
KISz és a szocialista brigá-
dok oktatását, a pár t tag ku-
tatók pedig a pár tokta tás t 
A kutatók 7*0 százalékáhak, 
a párttagok csaknem 100 
százalékának társadalmi 
funkciója is van. Szervezet-
ten tevékenykednek, a 
KlSZ- t szakszervezet pérl-
alapszervezet munkájában, 
jó néhányan magasabb szin-
ten, például a Hazafias 
Népfront. MSZMP városi, 
megyei bizottsága. MHSZ, 
munkásőrség, MSZBT, ME-
DOSZ, Magyar Agráregye-
sület, Szegedi Akadémiai Bi-
zottság munkájában. 

Az intézet által végrehaj-
tott program nagyarányú 
.-koncentráltságot jelent. ígv 
jelentös eredményt csak úgy 

1 lehet elérni, ha a tudomány-
politikai elveknek megfele-

Ásványvíz 
A kazah hfdrogeologusok ízű, jó szomjoltó és gyógy-

Jermakovszkije körzetében 
nagy mennyiségű ásványvi-
zet találtak, amely kiváló kovszkajának nevezték eL 

hatású. Lelőhelyérői Jerma-

zeltem a világegyetem óce-
ánjában. Ezen a porszemen 
különböző társadalmi rend-
szerekben egyesült különféle 
istenségeket tisztelő, külön-
böző nemzetiségű emberek 
élnek a maguk örömeivel, 
gondjaivaL S én fizikailag 
éreztem annak szükségessé-
gét, hogy az egész bolygón 
testvériség és barátság le-
gyen az emberek közö t t . . . " 

Igen. a mi bolygónkon 
szükség van az emberek szi-
lárd és jó szövetségére. A 
békéért és azért is, hogy 
megóvjuk a földet, a termé-
szetet, vagyis környezetün-
ket, amely nélkül maga az 
emberi lét elképzelhetetlen. 
A Szovjetunió alkotmánya 
kimondja, hogy a föld, an-
nak méhe, a vizek, az er -
dők állami tulajdonban van-
nak, vagyis az egész nép 
kincsei Mind a 15 szövetségi1 

köztársaságban vannak ter-
mészetvédelmi törvények. 
Előirányozták az állatvilág 
és a légkör védelmére vo-
natkozó törvények kidolgo-
zását. 

A legnagyobb szövetségi 
köztársaság, az Oroszországi 
Föderáció törvényei a véde-
lem alá eső természeti ob-
jektumok közé sorolják a 
földet, a vizeket, az erdő-
ket, a jellegzetes tá jakat , a 
ritka és nevezetes természeti 
objektumokat, a gyógyhe-
lyeket, az erdőparkokat és a 
városkörnyéki zöldövezete-
ket, az állatvilágot (a hasz-
nosvad-faunát). az atmoszfé-
r á i 

A Szovjetunió és a szövet-
ségi köztársaságok közegész-
ségügyi törvényhozásénak 
alapjai meghatározzák a 
Szovjetunióban a lakosság 
munkájának, életének és pi-
henésének körülményeit 
Ezek érteimében például a 
vállalatok építésekor, felúj í-
tásakor, és üzemeltetésekor 
tilos a levegő, a víztárolók, 
a talajvizek szennyezése! Oj 

rekonstruáltak, amely szeny-
nyezte a levegőt. 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa 1972 szeptemberé-
ben törvényerejű rendeletet 
adott ki, amelyben 'megha-
tározta a természetvédelem 
további megjavítását és a 
természeti kincsek ésszerű 
kihasználását célzó intézke-
déseket A szovjet bírósági 
és ügyészségi szervek állan-
dó figyelmet szentelnek a 
természetvédelem kérdései-
nek, büntetőjogi felelősségre 
vonják a természetvédelmi 
törvények, rendeletek meg-
szegőit, és mindent elkövet-
nek e törvények megszegésé-
nek megelőzésére. 

A Szovjetunió Legfelsőbb 
Bíróságának plénuma 1972 
áprilisában rámutatott arra, 
hogy az állami vagy a tár -
sadalmi vagyon fosztogatá-
sának kell minősíteni azok-
nak a személyeknek a cse-
lekedeteit, akik a halkeltető 
•'i'omások, a halászati szö-
vetkezetek által tenyésztett 
halakat orvul kifogják, vagy 
a szövetkezetek, vadgazdasá-
gok tulajdonában levő va-
daskertekben orvul vadat ej-

vénytelenül lakat vágnak ki, 
stb. Bűnvádi eljárást indíta-
nak továbbá azon személyek 
ellen, akik a víztárolókat és 
a levegőt beszennyezik, akár 
szándékosan, akár gondat-
lanságból. 

A legfőbb azonban termé-
szetesen a megelőzés. Ebből 
a célból az országban jogi 
felvilágosító propagandát vé-
geznek. Ebben a munkában 
az újságírókkal együtt részt 
vesznek az ügyészségi, az 
igazságszolgáltatási és a bel-~ 
ügyi szervek dolgozói, az 
Oroszországi Természetvé-
delmi Társaság mintegy 20 
milliós tagsága. Az ország-
ban 40 természetvédelmi né-
pi akadémia és 114 termé-
szetvédelmi fakultás alakult 
Céljuk az ifjúságba beleol-
tani a természet iránti sze 
retetet, a természeti kin 
esek óvásá l 

A természetvédelem kér-
dése napjainkban egész boly-
gónkra kiterjedő globális 
problémává válik. A Szov-
jetunió aktívan részt vesz a 
nemzetközi környezetvédel-
mi intézkedésekben. Együtt-
működési megállapodásokat 
kötött a szocialista orszá 
gokkal, valamint az Egyesült 
Államokkal, Franciaország -
gal, Svédországgal és néhány 
más állammal. A Szovjet-
unió továbbra is fejleszteni 
fogja ezt az együttműködést 
hogy világméretekben sike-

tenek. Akik a városokban, a resen megoldódjék korunk-
lakott helységekben, az á t -
menti erdősávokban stb. tor-

nak ez a nagyon 
problémája. 

időszerű 

Hogyan kell bánni 
a hanglemezekkel? 

Ha a hanglemezeknek És ekkor hajlamosak az alak-
nincs is meg a maguk „Mau- változásra. Ennek következ-
ritiusa", a „zenélő korongok" tében torzul a hangvissza-
gyüjtése legalább olyan nép- adás ingadozik a hangma-
szerű, mint a bélyegeké. A gasság. s egyúttal fokozottan 
hanglemezek hívei azonban rongálódnak a lemezbaráz-
rendszerint csak különleges dák. 
lemezek megszerzésére fordí- A gondos lemezbarát tehát 
tanak figyelmet, a jó karban- gyűjteményének darabjai t a 
tartásra már nem. Pedig a lakás hűvös, hőingadozásnak 
lemezek élettartama többszö- legkevésbé kitett részén, élé-
rösére növelhető. Köztudo- re állítva tárolja. Tanácsosa 
mású, hogy hőre érzékeny lemezeket megtámasztani, 
műanyagból készülnek, ezért hogy szigorúan függőlegesen 
soha nem szabad kályha, f ű - álljanak. Talán szükségtelen 
tőtest közelében vagy napsü- ^ hangsúlyozni, hogy a le 
( S H „ (,_,„„_ „s , mezeket mindig az eredeti 
totte helyen tárolni, sőt rá- k e t t - g b u r k o l a £ a n k e i i tar-
dió tetejen sem, mert ott is t a n i csak a lejátszás idejé-
jelentősen felmelegedhetnek, re szabad kivenni. 

Pásztor Ferenc: 

Véletlenül 
katona 

Próbálta biztatni Pikó is, mert. mi tagadás. 
hogy Zsanó ebben az állapotban, zsurnalisztikái 
karr ier je első állomásán sem festett délcegebb-
nek. mint mozigépész korában. A derékszíj csat-
ja most is a hasán lógott A csizmája változatla-
nul bő volt. hogv bizonyosan kettőt kell lépnie, 
hogy égffet haladjon benne. Egész habitusára rá-
festhetnének egy cégért,, mondjuk azzal a szö-
veggel: így fest egy véletlenül lett katona! Jött 
mellettünk egy tizedes. Laktanyai szabályok sze-
rint, kemény dfszmenetet vágott ki. úgy tisztel-
gett. Zsanó egy cseppet sem vette komolyan, 
vagy túlzott tisztelettel fogadta. Komoly képpel, 
de annál komikusabb mozdulattal levette a sap-
káját . mélyen meghajolt, s hangosan mondta: 

— Bon jour, mons ieu r ! . . . 
Pikó rám nézett, láttam, hogy magyarázatot vár. 
— Sajnos, ez nem móka. Kincses szakaszvezető 

életének és fiatalságának legszebb napjait áldoz-
ta arra. hogy katonát faragjon belőle. Fájdalom, 
nem sikerült neki. Csak idő kérdése az egész. 

— Óh. pardon — sajnálkozott Zsanó is azon 
nyoriiban, és olyan bocsánatkérőn nézett rám, 
hogy a szívem megesett rajta, —' Ügy utálom m a 

gamban ezeket undok civil reflexeket. Harcolok 
ellene, de ő győz. Ilyen ez a szelavi! 

Marcsó teljes gőzzel hátba vágta. 
— Biztosan azért bolondozol, mert nem mersz 

Celülni a Kincsemre. Vedd tudomásul, hogy ak-
kor nem is szeretlek. Még a Szúnyog harcos is 
felült rá, pedig ar ra azt mondta édesapa, hogy 
akkor lesz belőle lovas, amikor őbelőle kardiná-
lis Esztergomban. 

— Nem hallgatsz, te pletykás kofa! — kiáltott 
rá Pikó, mire a kislány úgy tett. mintha meg-
szeppenne, de huncut kis fitos orrán még a szep-
lők is nevettek. Közben odaértünk a pályához. 
Csak néhány lovász settenkedett körülöttünk. Né-
hányan az akadályokkal, gerendákkal bajlódtak. 
Ott volt közöttük Szúnyog is. Illendően tiszteleg-
tek, s. folytatták m u n k á j u k a t Csak Szúnyog ma-
radt egy darabig mozdulatlan. Intett a kislány-
nak. Marcsóra nem kötelező a belszolgálati uta-
sítás, így aztán hangosan visszakiáltott: 

— Szervusz, Szúnyog harcos! 
— Szervusz Marcsó, hogy vagy? 
— Most elég jól. mert felülhetek a Kicsimre. 

De csak azért, mert ez a bolondos őrvezető har-
cos lefényképezi a Kicsimet meg engemet is. 

Zsanó elengedte a füle mellett. Igyekezett be-
bizonyítani. hogy azért őt sem a gólya hozta Ide 
Hangosan ordított a gépkocsivezetőnek. 

— Zsiga harcos! Légy szíves, hozzad fotós cuc-
cot, mert az öreg adta parancsot hogy itt min-
den szemporokat le keli fényképezni. 

Zsigának kétszer sem kell mondani. Akkor is 
ugrik ez a fiú, ha sétálni kellene. Ö meg így 
született 

— Milyen szemport kell fényképezni — tuda-
kolta Zsiga, de mór nevetésre állt a szája. 

— Te vagy analfabéta művészethez. Azokat 
mondtam, porokat, mik vannak lópályán. Ügy 
értem, minden apróság. Az öreg adta nekem 
pontszemeket, hogyan kell fotografálni, hogy be-
leférjen a ló is, meg gyerek is újságba. 

Mondhatom, jól megtisztelt. Azért nem harag-
szom, mert, szabályzat ide, szabályzat oda — 8 
ezt úgyis letagadom, ha kérdőre vonnak majd —, 
ha csak olyan kicsi parancsnok is valaki, mint 
egy kerti törpe, az alárendelt azon nyomban 
öregnek becézi a parancsnokot. Azt hiszem, így 
volt ez mór Napóleon idejében is. és így lesz, az 
akkor is, ha Zsanó már csak hintaszékben ül 
majd, és így kezdi majd a mesét. 

— Tudjátok, kicsi onokákjaim. Mikor voltam 
szép és snájdik fiatal katona, és tudtam csak tor-
ve beszélni magyart, volt ott századunkban egy 
nagyon kedves ember, hívták őt Kincsesnek . . . 

Zsiga hozta a fotógépeket, Szúnyog harcos ve-
zette a Kicsim nevű csodalovat. Pikó alhadnagy 
pedig rendre ellenőrizte, helyén vannak-e az aka-
dályok, könnyedén billennek-e az oszlopról, ha a 
ló patá ja ugrás közben hozzájuk ér. Mert ez bi-
zony nagyon fontos és kényes munka. Sok lovas-
baleset adódott már abból, hogy a magasabb 
akadályokat nem helyezték billenékenyen he-
lyükre, a ló ugrás közben elveszítette egyensú-
lyá t s ebből mindig b a j származik. 

Marcsónak játék volt az egész. Az apja feldob-
ta a nyeregbe, a kislány megölelgette, megciró-
gatta a lovat, pici kezével megcibálta a fülét, bi-
rizgálta az orrát, még cukrot is adott Kicsimnek. 
Aztán csak nekilódultak. Egy kört vágtáztak. A 
gyerek igazán úgy ült a nyeregben, mintha hos-
záragasztották volna. A sapka alól kibomlott a 
haja, s repült utána, mint egy kis fátyol. Azt 
hiszem, ezek a lovak érzik, tudják, kit hordanak 
a hátukon. A legsebesebb vágta közben úgy tar-
totta magát a fess jószág, mintha tojást szállíta-
nának a hátán. Elrugaszkodik egy koporsó alakú 
deszkaakadály e lőt t s szinte úszik a levegőben. 
Ilyenkor sajnálom, hogy csak hosszadalmas moz-
gókép-rögzítéssel lehet ezt a mozgást tökéletesen 
rögzíteni 

(Folytatjuk.) 


