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Kisbabáknak való 
Import bibiétől bemutató 

Négy külföldi cég kínálaté-
ból rendezett bébiétel-bemu-
tatót a szakembereknek ked-
den a Volga-szállóban a 
Hungarofruct és a Délker 
vállalat. A kiállításon 15-téle 
bolgár üveges konzervet, ju-
goszláv porított főzeléket, 
osztrák pépes „Papikát" és 
NDK-beli különféle ételpely-
heket mutattak be. 

Dr. Barta István, a Dél-
ker vezérigazgatója az MTI 
munkatársának elmondotta, 
hogy a közeljövőben forga-
lomba kerülő újdonságokkal 
elsősorban a kisgyermekes 
anyák gondjain kívánnak 
könnyíteni. A hazai ipar ké-
szít ugyan bébiételeket, ezek 
azonban egyszerre nem min-
dig kaphatók, s csak kis ré-
szét fedezik a tényleges szük-
ségletnek. Az importtal nem-
csak pótolják, kiegészítik a 
hazai hiányokat, hanem gaz-
dag választékot is teremte-
nek a 3—6—9 hónapos cse-
csemők ellátásához. A folya-
matos ^értékesítést elsősorban 
bolgár* importra alapozzák, 
az idén például mintegy 200 
—250 tonnányi borjúhúsból 
és egyéb különleges anyagok-
ból gyártott üveges bébiételt 
hoznak be. Lesz közöttük 
borjúhús almával és rizzsel, 
borjúhús zöldségpürével, s a 
nálunk szokatlan, de igen 
tápláló gyümölcsfőzelék-ke-
verékek, például őszibarack-
sárgarépa püré, alma-tök 
püré. 

Újdonság a jugoszláv 
gyártmányú Bébimix nevű 
porított búzakeményítővel, 
olajjal és vitaminokkal dú-
sított étel, a paraj burgonyá-
val, a zöldborsó paradicsom-
mal stb., amelyet csak víz-
zel k e l l felfőzni. A választé-
kot bővítik az NSZK-ból vá-

sárolt Auróra nevű különféle 
pelyhek: mandulával kevert 
marcipánpehely, mézespe-
hely, mézzel dúsított búzape-
hely, amelyek felforralt me-
leg tejjel készíthetők el. Au-
róra-gyártmány az írós és 
joghurtos búzapehely is, 
amit főleg túltáplált csecse-
mőknek, s kímélő ételként 
felnőtteknek ta ajánlanak. 

A bemutatott bébiételek — 
amelyeket megvizsgáltak és 
árusításra engedélyeztek a 
minőségellenőrző és egész-
ségügyi szervek — olyan bő-
séges választékot nyújtanak, 
hogy valamelyik összeállítás-
ban még a „legválogatósabb 
baba" ízlésének is megfelel-
nek. 

Mátyás-kori 
pénz 

A Somogy megyei Siójut 
határában, az úgynevezett 
Barát-dombon, a régi elpusz-
tult középkori kolostor he-
lyén, földmunkák során Má-
tyás korabeli aranypénzt ta-
lált Magyar Kálmán, a ka-
posvári Rippl Rónai Múze-
um régésze. A lelőhelyen ko-
rábban már előkerültek fa-
ragott kövek, valamint kö-
zépkori cserépedény-marad-
ványok, ugyancsak itt talál-
ták meg a mintegy kétszáz 
méter hosszúságban külön-
böző irányba vezető fal-
rendszert és annak téglalap-
padozatát is. A közeljövőben 
sorra kerülő régészeti kuta-
tás feladata lesz tisztózni a 
kolostorépület nagyságát. 

Hu!lám ver ós 
a Bodrogon 

Az Eszakmagyarországi 
Vízügyi Igazgatóság jelentése 
szerint a Bodrog vízállása 
Felsőbereckinél az utóbbi 
huszonnégy órában tíz centi-
métert apadt, de gátjain még 
mindig elsőfokú készültséget 
tartanak. A meteorológiai, 
előrejelzések szerint ugyan-
is erösebb széllökések várha-
tók, amelyek hullámverése-
ket okozhatnak. Ezek kivé-
désére Viss község és Sá-
rospatak között megkezdték 

a hullámverések elleni védő-
müvek kiépítését. A széljé-
rásnak kitett két kritikus he-
lyen — Törökér és Kengyel 
térségében — műanyag fóliát 
és rőzsehengereket helyez-
nek a gátakra. Mivel a Ti-
szán is kisebb árhullám vo-
nul le, Ttazalöknél jelentősen 
lecsökkentették a folyó duz-
zasztását, és az így keletke-
zett szívóhatás kihat a Bod-
rogra ta. 

Kiadói sajtótájékoztató volt 
kedden délelőtt a Vörös-
marty téri kultúrpalotában: 
a Közgazdasági és Jogi 
Kiadó vezetői ismertették az 

Közgazdasági és jogi 
kiadványok 

1974-ben várható újdonságo-
kat. Elmondták, hogy négy 
ú j gazdasági tárgyú soroza-
tot indítanak az idén. Friss 
kiadványokkal segítik többek 
között a munka- és üzem-
szervezésről szóló párt- és 
kormányhatározat végrehaj-
tását, a számítástechnikai 
program megvalósítását. 
Szakkönyv jelenik meg egye-
bek között a közlekedési 
büntetőjogról, a gazdasági 
vezetők büntetőjogi felelős-
ségéről. Idén is megjelente-
tik a „Törvények és rende-
letek hivatalos gyűjteménye 
című válogatást, amely az 
1073-ban megjelent jogszabá-
lyokat tartalmazza. 

T ö b b é v e s g y a k o r l a t t a l 

vállalom 
harisnya, 
pulóver 

é s m i n d e n n e m ű k ö t ö t t 
h o l m i 

szemfelszedését 
B o d o r t'ercnvnc, B o k o r u . 
t l . sz. 

SAJÁT SZÜKSÉGLETÜNKRE, 
VÁLLALATI KÖLTSÉGEN, 

tehergépjármű-vezetői 
tanfolyamot szervezünk 
SZEGEDEN. 

A tanfolyam idejére fizetést biztosítunk. Személy- és 
tehergépjármű-vezetői engedély megszerzését tesszük 
lehetővé. Jelentkezés: Volán 10. számú Vállalat, Sze-
ged, Bem tábornok u. 10., naponta 8 órától 12 óráig. 
Jelentkezési határidő: március 9. 1 

Ifjúsági parlament előtt 
Sok a fiatal a Kenderfonó 

és Szövőipari Vállalat sze-
gedi gyáraiban. S amilyen 
örvendetes ez a jövő szem-
pontjából, ugyanannyira lé-
nyeges az is, hogy fokozott 
gondoskodást, törődést kö-
vetel meg. Szerencsére en-
nek már a korábbi évekből 
ta jó hagyományai vannak a 
nagy múltú gyárakban, így 
mostanában — az ifjúságpo-
litikánk szellemében — már 
az elmélyítés, a továbblépés, 
a tokozás jelelt ós eredmé-
nyeit vehetik számba. 

A KSZV központjában Kó-
nya Sándorné, a vállalati 
pártbizottság titkára, Bódi 
Ágnes, a KISZ-bizottság tit-
kára és Lednitzky András, 
a vállalati szakszervezeti ta-
nács képviselője pontos tá-
jékoztatást adtak arról, hol 
is tartanak jelenleg az if-
júsági törvény végrehajtásá-
ban. Elővettük a tavaly ké-
szült intézkedési tervet, s 
mellé helyeztük az idén ja-
nuárban készített elemzést 
a tervek valósításáról. 

Elénk 

véleménycsere 
Pontról pontra haladva, 

sorra vettük a célkitűzése-
ket. A fiatalok aránya: az 
összlétszám 45 százaléka 30 
éven aluli. A képviselőikkel, 
az ifjúsági vezetőkkel való 
együttműködés, vélemény-
csere megélénkült: mind a 
gazdasági feladatok megbe-
szélésein, mind a jutalma-
zásról folytatott eszmecse-
réken szót kérnek és kap-
nak a KISZ-szervezet kép-
viselői. De ezen túl is, min-
den — a fiatalokat érintő 
kérdésben kérik és figyelem-
be veszik a KISZ-szervezet 
véleményét: kitüntetéseknél, 
bérintézkedéseknél, a la-
kásépítési támogatás oda-
ítélésénél, a tanulás, to-
vábbtanulás segítésénél egy-
aránt. Az előző két évben a 
Könnyűipar Kiváló Dolgo-
zója címmel kitüntetettek 
11,4 százaléka, a kiváló dol-
gozó címmel kitüntetettek 24 
százaléka volt 30 éven aluli 
fiatal. 1973-ban közel fél-
milliós összeget adott a vál-
lalat lakásépítésre, illetve 
vásárlásra a dolgozóinak: 35 
családnak. Ebből 25 a KISZ-
korosztályhoz tartozó volt. 

Mind több fiatal tölt be 
funkciót különféle tisztsé-
gekben: a szakszervezeti bi-
zalmi tisztétől a vállalati 
szakszervezeti tanácsig. Erő-
södött a KISZ ifiúkommu-
nista jellege. Az elmúlt 3 
évben több mint 50 fiatal 
— nagyrészt if júmunkás — 
lépett a párt soraiba, több-
ségük ifjúsági vezetőként 
teljesít pártmegbízatást. 

Idén egyébként — mint azt 
az ifjúsági törvény előírja — 
ifjúsági parlamenteket tar-
tanak a vállalatoknál. Azt 
szeretnénk — mondja a 
KISZ-bizottság titkára —, 
hogy igazi fórummá alakul-
janak ezek a parlumentek. 

Verseny-
mozgalom 

Az ifjúság termelést se-
gítő mozgalmaira különösen 
nagy gondot fordítanak a 
KSZV-nél. Már maga az, 
hogy a három szegedi gyár-
ban 49 ifjúsági brigád dol-
gozik, 441 taggal — tükrözi 
a fiatalok bekapcsolódását, 
részvételét a szocialista bri-
gádmozgalomba. Természe-
tesen ott találjuk az i f jú-
munkásokat a többi bri-
gádban is, idősebb társaik 
mellett: összesen 730 a szo-
cialista brigádtag fiatalok 
száma, összefügg ezzel, hogy 
az elmúlt évben eredménye-
sek voltak a KISZ védnök-
ség vállalások. Köztük az új-
Bzegedi szövőcsarnok felett 
vállalt védnökség volt a 
legjelentősebb. Sok-sok tár-
sadalmi munkaórát áldoztak 
a KlSZ-fiatalok a fontos fel-
adatokra tavaly is. 

Az FMKT-t — a fiatal mű-
szakiak közgazdászok taná-
csát — decemberben újjá-
szervezték, hogy még jobban 

betöltse feladatát. Idén a 
fiatal műszakiak részére is-
mét pályázati feladatokat 
tűznek majd ki, ezek a vál-
lalat műszaki intézkedési 
tervének szerves részét ké-
pezik. A „Kiválóak" (Kiváló 
if jú mérnök, technikus, köz-
gazdász) mozgalmát is sze-
retnék felpezsdíteni, épp-
úgy, a „Szakma ifjú mes-
tere" címért folytatott ver-
sengést. 

Fiatalok 

segítése 
Igen fontos eredmény, 

hogy a kezdőkkel, a fiatal 
betanított és szakmunkások-
kal szervezetten foglalkozza-
nak. Szocialista brigádszer-
ződések visszatérő pontja: a 
patronálás, az újak, a fiata-
lok segítése. A felszabadult 
ipari tanulók 3 hónapos 
munkaversenye is a jobb 
beilleszkedést, a szakma jobb 
elsajátítását szolgálja, Ezek 
az egyéni versenyek idén is 
folytatódnak. A gyáregysé-

gek fonó-, szövőtagozatain 
jelenleg 124-en tanulják a 
szakmát. Korszerű körül-
ményeket, leónyszállást biz-
tosítanak számukra. 

Gond még az általános is-
kolát nem végzettek viszony-
lag magas száma. Tavaly H0 
fiatal kapott bizonyítványt, 
de jóval több, akinek nincs 
meg a nyolc osztálya. Jó do-
log, hogy a betanított mun-
kások részére szakmunkás-
képzést nyújtó tanfolyamo-
kat rendeznek. Tavaly 18-an 
vettek részt, Idén már 36-
ra nőtt a számuk. 

Mindezeken túl is sok 
eredményt mondhatnak ma-
gukénak a KSZV három sze-
gedi gyárában, akár a KISZ 
munkafeltételeinek vonat-
kozásában, akar a pálya-
kezdők, a fiatal anyák se-
gítésében, vagy éppen a sza-
bad idő hasznos kitöltésé-
ben. E tekintetben az i f jú-
sági klub eddig is sokat 
adott, idén ősszel pedig ki-
bővítve, még több program-
mal áll a fiatalság rendel-
kezésére. 

Slmal Mihály 

Felhívás 
társadalmi 

munkára 
Az algyői propán-bután-

palackoizó üzem három szo-
cialista brigádja — az Egyet-
értés, a Kállai Éva és az Új 
Élet brigád — felhívással 
fordult Szeged összes szocia-
lista és szocialista címért 
versenyző brigádjához, a vá-
rosért végzendő társadalmi 
munkára. A három brigád 
vállalta 25—25 facsemete el-
ültetését és gondozását. Ha-
sonló vállalásra hívják föl 
Szeged többi brigádját. A Je-
lentkezéseket, a vállalásokat 
a II. kerületi tanácsi hivatal 
titkárságán gyűjtik össze. 

Örömmel adunk helyt e 
három szocialista brigád fel-
hívásának, hiszen kezdemé-
nyezésük egy azoknak a so-
rában, melyek szebbé teszik 
városunkat. Reméljük, felhí-
vásuk sokfelé talál vissz-
hangra, s kezdeményezésük 
tovább bővül majd e jó ügy 
érdekében. 

Nemes cselekedetek 
Hálás sorokat juttatott el Szász Sándor (Bajcsy-Zs. 

hozzánk Kecskés Dénesné u. 21—26.) is meghatott *o-
(Kölcsey u 6.) olvasónk. Két rokban számol be egy ne-
ki-,gyerek gondozását vállal- mes cselekedetről, melynek 
ta u levél írója. Az egyik, hőse ezúttal egy intézmény. 
Keresztes Péterke még csak Olvasónk az Aulóközlekedé-
kétéves. Az elmúlt napokban si Tanintézetben vizsgázott, s 
rosszul lett. Gyorsan qrvos- közben hogy, hogy nem, el-
hoz kellett vinni, de sem- vesztette a személyazonossá-
milyen jármű nem volt a kö- gl igazolványát. Másnap, 
zolben, amely megrövidítette meglepetésére, expressz-ajén-
volna az időt a rendelőig, lott küldeményként megérke-
Vógül az Alsóttszavidóki Víz- zott az igazolvány a levélíró 
ügyi Igazgatóság autójának lakására. A feladó az inté-
sofőre segített az aggódó asz- zet volt. Ezt köszöni meg ol» 
szonyon és a beteg gyereken, vasónk, s azt, hogy megkí-

Mint a levélből megtud- méltók őt ezzel a „szép és 
tuk, az autó vezetője nem fo- nemes cselekedettel" a sok 
gadott el a szolgálatkészéé- bosszúságtól, 
górt semmiféle honoráriumot. Valóban figyelemreméltó 
Talán nem ta ajánlkoznak „cselekedet" ez, de milyen jő 
Ilyen segítségre azok az em- lenne, ha nem hatódnánk 

Egy hete â  zajos ABC-ről berek, akik az emberséget meg már a természetesnek 
pénzért mérlkt tűnő „jótéteményeken". 

Zajverseny 
olvastam a Postaládában — 
ír ja Pálok Jánosné (Mikszáth 
Kálmán u. 14.), és megra-
gadta a figyelmemet az a 
mondat, hogy „Talán nincs 
is a megyében olyan terme-
lőüzem, amely közterületen 
ilyen zajos lenne." A mi há-

Szerkesztői üzenetek 
„Egy gyermekét nevelő lölt, 12/1973. (XII. 23.) MüM. 

zunk talán még zajosabb — édesanya" Jelige alatt olva- számú rendeletben előirt ft-
sónk azt panaszolja, hogy zetett szabadnapra jogosult, 
vállalatánál egy gyermeke Kérdezi: melyik rendelet az, 
után mint egyedülálló dolgo- amely a három 18. éven aluli 
zónák nem engedélyezik a gyermek után az anyának két 
havi egy nap fizetés nélküli nap pótszabadságot ír elő. 
szabadságot, háztartási sza- Mint jogi tanácsunkban is 
badnap címén. Kéri, tájékoz- írtuk, eddig is születtek in-
tassuk: mit mond erről a jog- tézkedések a dolgozó anyák 

nálnak a központba, s kérik, 8 Z a b a l y ' ? 8 a r r ó 1 i s ' £ ° f y a é s a gyermekeiket egyedül 
h^™ „ ..„;, vállalat jogosan utasította-* nevelő upak eletkorulmenyei-

el? nek javítására, ilyen voltpéi-
A Munka Törvénykönyve dául a többgyermekes anyák 

végrehajtásáról szóló 34/1967. pótszabadsága, és a havon-

olvassuk levelében 
A kétemeletes ház föld-

szintjén tiz éve üzemel a 
Csongrád megyei Vendéglátó 
Vállalat fagyasztóüzeme. 
Olyan zajjal, hogy az éjjeli 
órákban lehetetlen aludni. A 
lakók szinte naponta telefo 

hogy szüntessék meg s zajt, 
A válasz mindig udvarias, a 
szerelők ki is mennek, de 

Mi sem vagyunk kényesek 8 d K ° r m . sz- rendelet 59. két egy, fizetés néküli sza-
p a r a g i - a f u s a s o r o l j a f e l , h o g y b a d n a p b i z t o s í t á s a . 
kik jogosultak háztartási sza- A többgyermekes anyák ft-
badnapra. E szerint: annak zetett pótszabadságát a Mun-
a dolgozó nőnek és gyerme- ka Törvénykönyve végrehaj-
keit egyedül nevelő apának, tasáról szóló 34/1967. (X. 8.) 

nésre azonban szüksée lenne ! W l e g a l á b b k é t tizennégy Korm. számú rendelet 50. pu-
nesre azonban szükség lenne é v e s n é l { i a ta labb gyermekét ragrafus (2) bekezdése sza-
ahhoz, hogy nappal megállja gondozza — kérelmére — a bályozza. E rendelkezés sze-
az ember a helyét a munká- háztartás ellátása érdekében rint a dolgozó anyának hé-
jában Ebben nemcsak a gé- havonként egy fizetés nélküli rom gyermeke után évi két, nek zaia akadályozza mee s z a b a d n a P o t kell engedé- minden további gyermeke pek za]a akadályozza meg l y e z n i u t á n u g y a n c s a k k é t _ k é t i d e 

Fentiek szerint is a válla- évenként legfeljebb tizenkét 

— olvassuk —, hiszen kibír-
juk a buszközlekedés áldá-
sait, sőt végállomás is van a 
ház előtt. Az éjszakai plhe-

őket, hanem az üzetn dolgo-
zói is: hiszen hajnali négy lat eljárása törvényes volt. munkanap pótszabadság jár. 
órakor kezdik a munkát, mit 
sem adva a csendrendeletre. 

pintat, az emberektől, az őket 
képviselő intézményektől 
azért el lehetne ezt várni, fő-

mindenkit erre. 

M. L. Szeged, Bal fasor 27. A pótszabadságra jogosultság 
szám alatti olvasónk 1974. ja- szempontjából az általa gon-
nuár 29-én megjelent Jogi ta- dozott tizennyolc éven aluli 

Ha a gépekben nincs is ta- nácsunkkal kapcsolatban vi- és munkaviszonyban nem ál-
tatja, hogy a három 18 éven ló gyermekeket kell figye-
aluli gyermek után továbbra lembe venni. A rendelet 55. 
ta jogosult az anya két nap paragrafusának (2) bekezdé-
pótszabadságra. Véleménye se pedig világosan kimondja, 

leg, ha rendelet is kötelez g z e r in t B. M.-né olvasónk hogy a többgyermekes anyá-
csak a válaszunkban megje- kat megillető pótszabadság a 

rendes szabadságon felül jár 
az anyának. Itt jegyezzük 
meg ismét, hogy a 12/1973. 
(XII. 23.) MüM. sz. rendelet 
alapján járó ú j kedvezmény 

Január 23-án „Segítsenek pótban levő vízvezetékcsövet nem érinti a korábbi rendel-
raj tam" címmel cikk jelent az ott dolgozók valóban meg- kezésekben foglaltakat. A jo-
meg Postaládánkban, melyre sértették, de a vízcsöpögés gosultság fennállása esetén a 
a DÉGÁZ igazgatójától, dr. kismértékű volt. A munkát fizetett szabadnapok mellett 
Varga Jánostól a következő végző csoportvezető a hibát a Munka Törvénykönyvében. 

Válaszol az illetékes 

.választ kaptuk 
„A panaszos lakásában az 

Építési Kivitelező Osztály 
1973. december hóban föld-
gázellátási munkát végzett, én a vízvezetéket szaksze 
Az egyébként is rossz álla- rűen helyreállították." 

azonnal jelentette, és szol- valamint a végrehajtására ki-
gáltatási -osztályunknál a ki- adott rendeletekben rögzített 
vitelező megrendelte a hiba egyéb kedvezményeket ta bi; 
kijavítását. 1074. január 14- tosítani kell az anyának 

a gyermekét egyedül ne-
apának. 
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