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Békemozgalmi 
küldöttségünk 
Szófiában 

Magyar békemozgalmi kül-
döttség utazott csütörtökön 
Szófiába, ahol részt vesz a 
3éke-világtanács több napos 
ülésén. Pethő Tibor, a BVT 
tagja, az Országos Béketa-
nács elnökhelyettese, a Ma-
gyar Nemzet főszerkesztője 
vezeti a delegációt, amelynek 
agjai: Csaba Ferenc, az 
vISZMP Központi Bizottsá-

gának alosztályvezetője, dr 
Fórizs Mihályné jogtanácsos 
az OBT alelnöke, a buda 
pesti KISZ-bizottság tagja 
dr. Káldy Zoltán evangélikus 
oüspök, a BVT tagja, dr. 
Kende István, az OBT elnök-
ségének tagja, Papp Anna, a 
.Iagyar Üttörő Szövetség tit-

kára, Sebestyén Nándorné, a 
3VT tagja, az OBT főtitkára 
s dr. Vályi Gábor, az OBT 
Inökségének tagja, az or-
zággyűlési könyvtár igazga-
ója. 

A bolgár fővárosba őssze-
ívott BVT-tanácskozáson — 
lőzetes tájékoztatás szerint 
- napirendre tűzik az el-
műt év őszén Moszkvában 
ártott béke-világtalálkozó 
jánlásainak végrehajtását, 
megvitatják az akkori hatá-
ozatokból adódó feladatok 
legvalósításának módozatait 
Iegjelölik az idén 25 éves 
ékemozgalom, és az újab 
an hozzácsatlakozott béke-
rők közös feladatait a kö-
etkező időszakra. Várhatóan 

újjáválasztják a Béke-világ-
anácsot. 

Mérlegen a társadalmi 
szorgalom 

III. kerület: Iskolából járdaépítésre 
Segítség az öregeknek 

* 

A gyerekeké lesz a Kolozsvári tér 
Mintegy hét kilométernyi 

járdát építettek tavaly a ke-
rületben — a Sziget és a 
Varsa utcában, Mihálytele-
ken, a Felszabadulás, a Mi-
kes utcában.és a Szérüskerti 
soron, Gyálaréten, az Árpád, 
a Rákóczi, a Toldi utcában 
— az utcák lakói. A Bajai út 
melletti bekötő úton viszont 
a 600. sz. Ipari Szakmunkás-
képző Intézet első osztályos 
tanulói voltak a „mesterek". 
Dombi László tanuló erről 
így beszél: 

— . Tanévkezdéskor kezd-
tük a munkát körülbelül 
harmincan, tehát az általá-
nos iskolából azonnal járda-
építésbe cseppentünk. Saj-
nos, előfordult, hogy olykor 
az autók rámentek a félkész 
járdára, ezért reggelente sok-
szor szinte mindent újra kel-
lett kezdeni. Aztán mégis el-
készült. Büszkék vagyunk az 
első munkánkra, és örülünk, 
hogy ezután nem kell sárban 
topogni, ha a tanműhelybe 
megyünk. Valószínűleg más-
ként éreznek azok az autó-
sok, akik a már kész járdát 
öt helyen is eltörték, bizo-
nyára a „hecc kedvéért". 

Hattyastelepen és Dorozs-
mán az emberek a házuk 
előtt ültettek fákat, a gép-
ipari szakközépiskola diák-
.ai pedig a Petőfi Sándor su-
gárút, a Cserepes sor és a 
Korda sor által határolt te-

.rületen ültettek el hatszáz-
húsz facsemetét. Ezt Dányi 
István tanuló mesélte el: 

— Az osztályfőnökünk ve-
zetésével az utolsó óra után 
mentünk le a kiszemelt terü-
letre, szerszámokkal felsze-
relkezve. Egyszer, miután 
egy szép fát elültettem, á p-
pen gyönyörködtem a mun-
kámban, amikor kijött a 
háztulajdonos, és kért, ve-
gyem ki a fát, mert ígv nem 
tud kijönni az autójával. 
Ezért máshová telepítettem. 
Fgyébként az emberek örül-
tek, hogy fásítunk p házuk 
előtt, volt, aki az ültetésben 
is segített. A III. C-sek közül 
hárman minden héten nyug-
díjas, beteg embereket láto-
gatnak meg, és fát vágnak, 
kertet ásnak, ennivalót és 
gyógyszereket vesznek. 

öregeket segít a ruhagyár 
Rákóczi brigádja is. Ök az 
Üttörő téri öregek napközi 
otthonának szabtak és varr-
tak 45 fotelhuzatot. Negyed-
évenként meglátogatják a 
nyugdíjasokat, és elvégzik a 
legfontosabb házkörüli mun-
kákat. 

A konzerve-áriak az Ilona 
utcai bölcső H? segítik, és 
játszótereket gondoznak, a 
gyár területén pedig sportpá-
lyát létesítettek. 

Most még árkok szelik ke-
resztül-kasul a Kolozsvári te-
ret, de jövő tavasszal mái-
szép, füve6 terület várja a 
téren levő iskola tanulóit és 
a környék gvermekeit. Az 
idén ugyanis társadalmi 
munkában rendbehozzák a 
teret, s a gyermekeknek te-
remtenek mozgási lehetősé-
get. Parkosítani és fát ültet-/ 

Az időjárás sem akadály 
Zárszámadás a szegedi József Attila 

Term előszóvetkezetben 
Tegnap délelőtt tartotta 

árszámadó közgyűlését a 
zegedi József Attila Terme-

. őszövstkezet, központi gép-
műhelyében. A szövetkezeti 
nnepségen részt vett dr. Ho-
orka István, a városi tanács 

•sztályvezetője, Vál Rezső, a 
• árosi pártbizottság munka-
ársa és Kállay Zoltán, a 

"ESZÖV munkatársa is. 
Az 1973-as esztendő mérle-

i ét Szitás Ágoston téeszelnök 
smertette a tagsággal. Az el-
múlt évi gazdálkodásra jel-
emző volt az időjárás okozta 
ondok, nehézségek, továbbá 
z, hogy ez a szegedi kollek-
íva jelentősen fejleszti ál-

' jttenyésztését, és szakosított 
; ohenészeti telepet épített. 

ajnos, a kedvezőtlen, aszá-
•os időjárás nem hozta meg 
már megszokott sikert a 

övénytermesztésben. öszi 
1 úzából 31 mázsás átlagter-
i lést takarítottak be hektá-

onként, őszi árpából 32,7, 
1 ukoricából pedig májusi 
t íorzsoltban számítva 32 má-
; sát. Az augusztusi hónap 
: -abályosan „megégette" a 
1 íkoricát. A József Attila 

sz földjeinek egyharmada 
•> ossz vízgazdílkodisú, szikes 
t 'riilet, nem bírja a száraz-
Í igot, ebből következik, hogy 
r növénytermesztés 1973-ban 
i em remekelt. Elég csak a 
1 ij reprezentánsát, a fűszer-
I aprikát említeni, amit 121 
I ektár közös területen ter-
i esztettek, 76 mázsás hektá-
i inkénti átlagterméssel, 
igyanakkor 1972-ben hektár-
II számítva 101 mázsa ter-
I íett, A kalászosok, a takar-

mánygabona, kukorica, bur-
gonya, fűszerpaprika, mag-
lucerna terméskiesése közel 4 
millió forintot jelentett. 

Ez a gazdálkodó közösség 
szigorúan tart ja magát az 
alaptevékenységhez, a mező-
gazdasági termeléshez. Tehát 
a növénytermesztés kiesését 
az állattenyésztésnek kellett 
kompenzálnia. Tavaly bené-
pesítették a tehenésztelepet 
és nagy ütemben tbc-mente-
sítették. Növekedett a 
szarvasmarha-állomány. Jel-
lemző ' adat, 1972. december 
31-én az összes szarvasmar-
ha-létszám 612 volt, 1973 
ugyanezen időpontjában pe-
dig 818. 

Jelenleg a József Attila 
Tsz tiszta vagyona 50 millió 
521 ezer forint, termelési 
alapja 20 millió 711 ezer, hal-
mozatlan termelési értéke 35 
millió 98 ezer forint, s aszö-
vetkezeti bruttó jövedelem 
csaknem 14 millió forint. A 
mérleg szerinti nyereség nem 
éri el a tavalyit, 3 millió 118 
ezer forint. Részesedésként 12 
millió 309 ezer forintot osz-
tanak szét, ami lényegében 
azt jelenti, hogy egy tízórás 
munkanapra jutó jövedelem 
101 forintról 110 forintra nö-
vekedett, és az egy dolgozó 
tagra jutó részesedés 29 ezer 
400 forint. 

A szövetkezet életében 
meghatározóak az elkövetke-
zendő napok is, hiszen 1970 
tavaszán választotta a köz-
gyűlés négyévi időtartamra 
tisztségviselőit A vezetőség 
megbízatás* március 20-áas 

lejár. Az eltelt négy év alatt 
tisztességgel, időjárási gon-
dokkal, bajokkal küszködve, 
de megállta a helyét a veze-
tés, amit bizonyít a töretlen 
és megbízható gazdasági fej-
lődés. 1970-ben az egy dol-
gozó tagra jutó jövedelem 20 
ezer forintot tett ki, a közös 
vagyon 31 millió forintot, ö r -
vendetes, hogy azóta mint-
egy 20 millió forinttal gyara-
podott, a forgóalap pedig 11 
millióval. Annak is örülni 
lehet, és elismerést érdemel, 
hogy lényegesen nagyobb 
ütemben emelkedett a forgó-
vagyon — a termelési eszkö-
zök —, mint a tagság jöve-
delme. Ez garantálta azt, 
hogy a tisztességes jövede-
lem akkor is megvan a kö-
zösben, ha nem várt akadá-
lyok, időjárás, állatbetegség 
rabol el a közös munka gyü-
mölcséből. Ugyanakkor a sa-
ját erő felhasználása mellett 
állami támogatással nemcsak 
megépítették a szövetkezet-
ben a szarvasmarhatelepet, 
hanem benépesítették, és ma 
már a kapacitást kihasználva 
üzemel. 

A zárszámadó közgyűlés 
kedves színfoltja volt, hogy 
dr. Bérezi László agronómus 
33 évi szolgálat után nyug-
díjba vonult, s ez alkalom-
ból a Mezőgazdaság Kiváló 
Dolgozója kitüntetést, a vele 
járó pénzjutalommal együtt 
— a szövetkezeti eredménye-
ket elismerve — adta át szá-
mára dr. Hovorka István, a 
városi tanács osztályvezetője 

Sz. iU L 

ni továbbra is a kerület ut-
cáiban fognak, ezenkívül 
folytatják a járdaépítést. 

Dorozsmán közel két kilo-
méter hosszú árkot ástak ki 
társadalmi munkában a víz-
vezetékcsöveknek, a Béke, a 
Lumumba, a Rákóczi, a Vi-
rág, a Basahír, az Attila és 
a Géza utcában. Ebben a 
munkában részt vettek a 
MEZŐGÉP Vállalat dolgozói 
is. akik ezenkívül felszámol-
ták a Vásár téri szeméttele-
pet, i játékokat készítettek 
óvodák nak, amiről Nagy Zol-
tán szocialista brigád vezető 
így beszél: 

— Én kétgyermekes apa 
vagyok. A kislányom a Tol-
buhin utcai óvodába jár, így 
az óvónő mindig szól nekem, 
ha játékot kell javítani. Az 
ősszel például kaptak egy 
hintát, de nem tudták hasz-
nálni, mert le kellett volna 
ásni a lábát. Az egyik dél-
után a gyermekek biztatása 
közepette tettük helyére a 
játékot, amit azonnal birtok-
ba is vettek. A kapcsolatunk 
állandó, ígv soha nincs rossz 
játék az óvodában. 

A helyi ÁFÉSZ dolgozói az 
ABC-áruházat takarították ki 
az építkezés után. Parkosí-
tottak és járdát javítottak a 
Vadliba étterem előtt. Szőlő-
és almaszüreten vettek részt, 
és a keresett péngt óvodák-
nak ajánlották fel. 

A József Attila Tsz minden 
évben elvégzi a külterületi 
utak egvengetését. Feltöl-
tötték. elegyengették az álta-
lános iskola sportpályáját, és 
az udvaron hintát állítottak 
fel, amit ök készítettek. A 
dorozsmai ' szövőgyárban 
kommunista műszakok kere-
setét ajánlották fel a gyer-
mekintézményeknek. 

Az idén még többen vesz-
nek részt társadalmi munká-
ban Dorozsmán is. Folytat-
ják a vízvezeték-építést, a 
fásítást, ú j járdákat készíte-
nek, a Balajthy utcában pe-
dig egy fél kilométeres ko-
csiutat raknak ki kockakö-

j vekkel. 
Mint látható, szép eredmé-

I nyek születtek tavaly társa-
dalmi munkával. Ezt meg 
kell becsülni, és vigyáznunk 
kell, nehogy rontó kezek ked-
vét szegjék a lelkes fiatalok-
nak. Az idén jobb szervezés-
sel, jobb anyagellátással vár-
hatóan még többet fognak 
produkálni a város lakói. 

Szí rák József 

Okos szavak 
és szóvirágok 
„Jónak nyilvánítom." Érezni a szófűzésen, nem 

olyan jóváhpgvásról van szó, amit aktákra szoktak ír-
ni, az írás mellé meg odaütik a pecsétet, és mehet az 
irattárba. Közgyűlésen mondta a szövetkezet egyik 
gazdája: máskülönben, amit itt hallottunk, azt én el-
fogadom és jónak nyilvánítom. Majdnem kinevették 
érte. 

Érdemes megfigyelni, hogyan ülnek be az embe-
rek a közgyűlésre. Többen szólnak még mindig az első 
sorbkból. mint a hátsóból. Véletlenül se akarom azt 
mindani, hogy előre fölkért hozzászólók lennének. El-
fogynak az ilyen emberek. Az első mondatból már ki-
tűnik. hogy a szó együtt születik a gondolattal, kapcsolód-
j a k mindig valamihez, és mellébeszélés nincs. Ha mégis 
teremne egy-egy. hirtelen felerősödik a -„tónuszaj" 
azonnali mondanivalója támnd mindenkinek a szom-
szédjával. és akár a sivatagban, úgv elszáll az ilyen 
beszéd. Akik tehát elöl ülnek, felelősséggel beszélnek 
azok is. nemcsak szóval. Miért ülnek mégis előre? 
Lehet, azért csak, mart itt műbőrhuzatos szék van, 
hátul esetleg csak pad. 

Ha innen, a terem első feléből hangzik el a mon-
dat — elfogadom és jóváhagyom —. a legtermészete-
sebb taps fogadja. Minden hozzászólásért taps a fizet-
ség. De amikor ugyanez a kálvha mellől jött. mondom, 
rögtön változott a belső széljárás. Megtapsolták őt is, 
de nevetve. 

Nehéz lenne ekkora termet ilyen rövid idő alatt 
áttekinteni, fél sor népének az arcáról is nehéz úsy 
olvasni, hogv utána hangosan fölmondja az ember, 
próbáljuk meg mégis. Lassított fölvétellel játsszuk 
vissza ezt a néhány pillanatot. Nevezzük a fölszólalót 
Jani bácsinak. Nem az volt. tudom a nevét, de a Köz-
nyelv szerinti „sJani bácsik" mind ilyenek. Bátran be-
szélnek és röviden. Amit mondanak, jól megnyomják, 
jól megmondják. — Na. nézd csak — ezt mondja a 
szélső ember, szélesre nyújtott csodálkozással —. de 
öntudatos lett az öreg. Méltóztatik jóváhagyni! — 
Hogy kihúzza magát — ezt mondja a másik. — Mint-
ha éppen őrá tartozna. 

A harmadik arca tele van jóindulatú mosolygás-
sal. Gyermekét nézhette így kicsi korában, amikor 
együtt mentek lovas kocsival. Odaadta neki a hosz-
szú gyeplő legvégét, azt nevette, mennyire jót tett ve-
le. Azt hitte a gyerek, ő haj t ja a lovat. A Jani bácsi 
is azt hiszi, az ő kezében van a kormáhy. 

A negyedik arcon is jól olvasható: hát már ez is 
belebeszél? Mit ért ő hozzá? Azt se tudja mondani, 
hogy nagyságrend, meg. halmozott termelési érték. 

Nem az lett. amit vártam. Megnyitotta ugyan a 
hátul ülők sorát Jani bácsi, de be is zárta. Nem szó-
lalt föl utána a traktoros, se a hízóbikák ápolója, a 
baromfitelep tojásszedője se. hallgatott a mindig gaz-
álarcban dolgozó, füllesztő ruhában kenyerét kereső, 
méreekkel bajlódó permetezőember is. a lovas kocsis, 
kazalrakó. haevmaszedő. rózsaültető, fuvaros, patkoló-
kovács. kombáinos. gépszerelő, birkanyíró juhász — 
egyik se szólt. Száz oka lehet, miért nem. Akinek a fe-
je se fáj. minek beszéljen? Itt pedig minden jól megy, 

kár a szóért. 
Ha száz oka lehet, legalább egyet vegyünk elő. 

Nehezen oldódnak a görcsök. Vannak, akik még min-
dig nehezen hiszik el. hogy legnagyobb súlya itt az ő 
szavuknak van. Ha egyszer valamire a tagság azt 
mondja, elfogadom, jóváhagyom, arra szebb pontot 
fösteni se lehetne. Ha valamire viszont azt mondia, 
álljunk meg. emberek, ott olyan jól kell dolgoznia min-
den féknek, még az árok előtt meg kell állni. Ki kell 
tehát mondani azt a szót is. ami biztatás a jövőre — 
jó úton van a kocsi, mehet tovább! —. meg azt is, ha 
kell. hogv álljunk meg. emberek. És mindent kl kell 
mondani, ami eközé a kettő közé befér. Egv szövet-
kezetben nagyobb belső hatalom nincsen, mint a „Ja-
ni bácsik gyülekezete", a közgyűlés. Minden kézföl-
tartás milliókat hozhat, milliókat vihet. Kinek 'enne 
nagyobb jussa beleszólni ebbe, mint az egész évben 
dolgozóknak? 

Akadnak persze olyan kenetes fölszólalások is, 
hogy a padon ülők azt mondják rá. ilyen szépen úgy-
se tudok beszélni. Ha a közgyűlés a szép beszéd ver-
senye lenne, akkor aszerint biztatnám az embereket, 
de nem a szavak szépségversenye ez. hanem a dön-
tések ideje. Egy okos szó többet mond. mint szóvi-
rágból — művirágból — kötött száz csokor. Becsül-
jük meg. aki az okos szót kimondja, akkor is, ha gu-
mi-sizmában áll a lába. Egvütt dolgozik velünk. Be-
széljen bele a közös dolgába mindenki, aki munká-
jával jegvet váltott rá. Higgye el végre, hogv a gyep-
lőnek nem a vége, a közepe van a kezében. 

Horváth Dezső 

IV 

Útjavítás 
Amióta az E5-ös nemzet-

közi főútvonal forgalmának 
egy része a Hétvezér utcára 
terelődött, nagy súlyú teher-
autók, tartálykocsik és ház-
gyári elemeket szállító gép-
járművek szakadatlan ára-
data vonult el rajta. Göd-
rök, kátyúk jelentek meg az 
úttesten és szükségessé vált 
az út felújítása. A Magas-
és' Mélyépítő Vállalat útépí-
tői most ú j betonalapot ké-
szítenek, melynek teherbírá-
sa elegendő lesz majd a nagy 
és nehéz járművek forgal-
mának lebonyolítására. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e t * 


