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Rollégiumavatási 
ünnepség Szegeden 

József Attila Tudomány-
egyetem legfiatalabb, 1972 
márciusában átadott Her-
mán Ottó diákotthonát ünne-
pélyes keretek között kollé-
giummá avatták. Ez a JATE 
első koedukált rendszerű 
kollégiuma, amelynek leg-
felső emeletén — a felsza-
badulás után az országban 
elsőként — biztosították az 
egyetem három karán tanuló 
hallgató-házaspárok elhelye-
zését. Kétévi közösségi mun-
kájuk, s a -d iákönkormány-
zat eredményes tevékenysé-
gének elismeréseként kapták 
meg a kollégium c ímet Je-
lenleg 249 TTK-hallgató és 
V2 házaspár lakik a kollégi-
umban. 

Dr. Maróti Imre, a TTK 
dékánhelyettese nyitotta meg 
a Hermán Ottó emlékkiállí-
tást. 

A kollégiumavatási ünne-
pélyen Pálmai Kálmán, a 
Művelődésügyi Minisztérium 
egyetemi és főiskolai osztá-
lyának vezetője adta át a dí-
szes oklevelet és jutalomként 

40 ezer forintot. Ezután dr. 
Váradi Károly, a KISZ KB 
egyetemi és főiskolai osztá-
lyának munkatársa nyújtotta 
át a KISZ KB vörös selyem-
zászlaját. 

Az ünnepség keretében dr. 
Rácz János oktatási rektor-
helyettes 21 hallgatónak 
nyújtott át könyvjutalmat ed-
digi közösségi munkájukért . 
Maróti György harmadéves 
matematikus hallgató pedig a 
„Jó tanuló — jó népművelő" 
kitüntetésben részesült. 

Oj módszerek 
a bauxit-

bányászatban 
Pénteken, tegnap a Bako-

nyi Bauxitbánya Vállalathoz 
látogattak a KGST ércbá-
nyászati szakértői. A tagor-
szágok huszonnégy szakem-
bere azokat a korszerű, vi-
lágviszonylatban is újdon-
ságnak számító módszereket 
tanulmányozta, amelyeket a 
bányákban alkalmaznak. 

A külföldi szakemberek 
igen nagy elismeréssel nyi-
latkoztak az újdonságnak 
számító alumínium süvegek, 
valamint a hidraulikus tá-
rnok alkalmazásáról. (MTI) 

Napfényből 
villamos energia 

Sikeres kísérletek 
A napenergia kimeríthetet- sára a napsugarakat. Ha-

lén tartalékainak kiaknázá- zánkban a tudománypolitikai 
sára világszerte végeznek irányelvek figyelembe véte-
tudományos kutatómunkát, lével a Villamosipari Kutató 
keresik azokat a megoldáso- Intézet vizsgálja: hogyan le-
kat, amelyekkel a leggazda- hetne ezzel a természeti 
ságosabban „foghatják be" 
földi energiaforrás táplálá-

Tanácskozás a magyar -
jugoszláv idegenforgalomról 
Tegnap, pénteken zárult az 

a magyar—jugoszláv idegen-
forgalmi tanácskozás, amely-
nek kezdetéről lapunkban 
szerdán hírt adtunk. A két 
ország idegenforgalmi szer-
veinek ez a harmadik talál-
kozója is lehetőséget ad ar-
ra, hogy az érdekelt vállala-
tok, utazási irodák tovább-
fejlesszék eddigi kapcsolatai-
kat, együttműködésüket. 

A turistaforgalmat igyekez-
nek a jövőben szervezetteb-
bé tenni. Ez szükséges is, 
hiszen tavaly közel négyszer 
annyian utaztak Magyaror-
szágról Jugoszláviába, mint 
az előző években, és közülük 
— durván számolva — csak 
minden tizenhetedik ember 
vette igénybe az utazási Író-
dtuk szolgáltatásait- A jugo-

szláv turisták közül jóval 
többen indultak útnak Ma-
gyarországra szervezett cso-
portokkal. 

Az együttműködés eredmé-
nyességéről tanúskodik az is, 
hogy a jugoszláv Putnik 
Utazási Iroda és az IBUSZ 
közösen lép fel egyes nyu-
gati országokban, együttes 
programajánlattal. Így a nyu-
gati turista egy út alkalmá-
val megismerkedhet Jugo-
szláviával és Magyarország-
gal is. A munkaértekezlet 
módot adott arra is, hogy a 
két ország utazási irodái 
együttműködjenek a jobb üz-
letpolitika kialakításában is. 

A jugoszláv és magyar 
idegenforgalmi szakemberek 
tanácskozása tegnap az ok-
tatnotok cseréjével ó i s e g e t 

kinccsel tovább bővíteni a 
népgazdaság számára hasz-
nosítható energiahordozók 
körét. 

Az intézet a legkorszerűbb 
technika alkalmazásával a 
napenergia villamos ener-
giává alakítására végez szé-
les körű kutatómunkát. A 
VKI kétéves kísérletsorozat 
eredményeként már elő is 
állított olyan úgynevezett 
napelemeket, amelyek a Nap 
fényenergia ját villamos ener-
giává változtatják. A szilíci-
um félvezetőkből készült 
napelem a beérkező sugara-
kat a félvezetőben pozitív és 
negatív töltéspárokká bont-
ja. Az elkülönítés eredmé-
nye: pozitív és negatív sarok 
jön létre a szilícium napele-
mes áramforráson. A kelet-
kezett energia akkumulátor-
ban tárolható. 

A napelem, egy négyzet-
méternyi felületével verő-
fényes napsugárzás esetén 
körülbelül 100 watt telje-
sítményt biztosít folyama-
tosan. Ezzel a teljesítmény-
nyel működik például egy 
asztali ventillátor, egy kis-
teljesítményű utrarövidhul-
lámú adó-vevő készülék, 
vagy öt hordozható televí-
zió. A RAVILL üzleteiben 
már kaphatók is az intézet-
ben kidolgozott napelemek 

•tóskasádi okhoz. 

Szilárd alapokon 
Négy nagy jelentőségű előterjesztést 

vitatott meg és fogadott el a párt 
Központi Bizottsága 1974. március 

19—20-i ülése. A folyamatos és felelős 
politikai munkálkodás újabb állomását 
tükrözi az ülésről kiadott közlemény, ame-
lyet lapunk is március 22-i számában kö-
zölt. Az időszerű nemzetközi kérdésekről 
szóló tájékoztató, a munkásosztály hely-
zetét összegező jelentés, a közművelődés 
állapotát és fejlesztésének feladatait tag-
laló előterjesztés, a párt XI. kongresszusá-
nak összehívására vonatkozó javaslat kü-
lön-külön is, s együttesen még inkább azt 
bizonyítja, hogy a párt politikája szilárd 
alapokon nyugszik, népünk túlnyomó 
többségének támogatását élvezi, a X. 
kongresszus határozatainak végrehajtása 
jelentős eredményekkel járt . 

A nemzetközi helyzet átfogó jellemzői-
nek áttekintése, néhány konkrét kérdés 
részletes elemzése nyomán joggal állapí-
totta meg a Központi Bizottság, hogy „a 
nemzetközi helyzetben általános fordulat 
megy végbe, a feszültség csökkenésének 
irányában". A párt és a kormány nemzet-
közi tevékenységét az aktivitás jellemzi, 
a szoros együttműködés a Szovjetunióval, 
a többi szövetséges szocialista országgal, 
s továbbra is részesei vagyunk minden 
olyan akciónak, amely a szocializmus, a 
haladás, a béke ügyét szolgálja. Így a töb-
bi között támogatjuk az el nem kötelezett 
országok kezdeményezését az ENSZ soron 
kívüli közgyűlésének összehívására, s ott 
az energiahordozók, a nyersanyagok, a 
gazdasági fejlődés általános problémáinak: 
tanulmányozására. c 

Társadalmunk vezető osztályának, a 
munkásosztály helyzetével hosszú időre 
utat mutató módon foglalkozott 1958. ok-
tóber 16-i ülésén a párt Központi Bizott-
sága. Az akkor hozott határozatok végre-
haj tásának eredményeire építve, gyengéi-
ből okulva a mostani állásfoglalás to-
vábbi ú j teendőkkel gazdagítja e rendkí-
vül fontos feladatcsoportot. 1973. decembe-
rében csupán a szocialista iparban 1 277 000 
munkás dolgozott, s társadalmunk szám-
belileg is legnagyobb osztálya nemcsak a 
nemzeti jövedelem előállításának döntő 
tényezője, hanem a társadalmi haladás 
irányát meghatározó erő is. Ezen belül a 
legszilárdabb mag a nagyüzemi munkás-
ság, mely fegyelmezettségével, szervezett-
ségével, áldozatvállalásával napról napra 
bizonyítja osztályöntudatát. 

Fölvetődhet az olvasóban a kérdés, va-
jon új, a korábbiaktól eltérő elvek, köve-
telmények megfogalmazására volt szük-
ség? A Központi Bizottság, az egész párt 
nemes kötelezettségének érzi, hogy folya-
matosan elemezze a munkásosztály hely-
zetét, számba vegye a végbement fejlő-
dést, a bekövetkezett változásokat, s ezek 
alapján természetesen a mindenkori teen-
dőket is meghatározzon. A munkásosztály 
céljainak megvalósulása, a szocializmus 
eredményes építése teendősorok összegező-
dése, s azon belül nemcsak sikerek, ha-
nem átmeneti feszültségek szintén terem-
tődnek. Az ellentmondások feloldása ma-
gába foglalja a már végrehajtott központi 
béremelést éppúgy, mint a szakmai bérek 
országos táblázatának jövőbeni alkalmazá-
sát, s persze, szerteágazó politikai felada-
tokat. 

Ez utóbb említettek, de jelentőségükbén 
az élen állók között olyanokat említhe-
tünk, mint például a munkások arányának 
javítása a pártban, a közéleti tapasztala-
tokkal rendelkező munkások vezetői tiszt-
ségekbe kerülése, azon intézkedési rend-
szer kialakítása, melynek eredményeként 
fokozatosan növekedhet a munkások poli-
tikai szerepe a társadalom mindennapi 
életében. A termelési folyamatok bonyo-
lultabbá válnak, változik technikai, tech-
nológiai alapjuk, de ez még csak átmene-

tileg sem homályosítja el a legfontosabbat, 
a munkát végző ember szerepét. Közülük 
is elsősorban a munkásokét, akiknek a 
helytállása a legfontosabb biztosítéka gaz-
dasági, társadalmi fejlődésünknek, a szo-
cialista építőmunkának. 

Erős szálakkal kötődik e témakörhöz is 
mindaz, amit — a napirend harmadik 
pontjaként — a közművelődés helyzetét 
áttekintve foglalt határozatba a párt Köz-
ponti Bizottsága, mert, mint azt a közle-
ményben olvashatjuk „a művelődés köz-
ponti kérdése: a munkásság műveltségé-
nek színvonala". Aligha szükséges részle-
tezni azokat a változásokat, amelyek mind 
a munkásság, mind a társadalom más ré-
tegeiben végbementek, s amelyek ered-
ményeként népünk műveltsége jelentősen 
gyarapodott. Ennek igazolására a tények 
sorát említheti bárki, a maga szűkebb 
környezetéből, de ez nem fedheti el senki 
előtt azt, hogy a közművelődés elmarad a 
szocialista építőmunka mai követelmé-
nyeitől, s tegyük hangsúlyossá: a lehető-
ségektől. 

Ne tagadjuk: a termelésben, a társada-
lom dologi javainak gazdagításában egy-
szerűbbek, könnyebben megfoghatóak a 
feladatok, mint a tudat formálásában, a 
szocialista életszemlélet és magatartás ki-
alakításában. Am ezt, a nehezebb utat 
sem lehet el- vagy megkerülni, hiszen 
végső soron ez vezet a gazdasági növeke-
dés forrásainak gyarapításához is. A teen-
dők súlyát, a kérdés össztársadalmi jelen-
tőségét fejezi ki a Központi Bizottságnak 
az az állásfoglalása, hogy — több más 
mellett —, ki kell dolgozni a közművelő-
dés távlati fejlesztési tervét, a művelődés-
politikai célok megvalósítását nagyobb 
gazdasági, anyagi eszközökkel szükséges 
támogatni, s hogy kerüljön sor közműve-
lődési törvény megalkotására. 

Ahogy a munkásosztály helyzetének ja-
vításával, úgy a közművelődés továbbfej-
lesztésével sem egyik vagy másik párt-
szervnek, pártszervezetnek, gazdasági, 
társadalmi, igazgatási intézménynek kell 
foglalkoznia, hanem mindenkinek, aki 
cselekvésre illetékes, képes. E társadalmi 
méretű aktivitás nélkülözhetetlen feltéte-
le annak, hogy a Központi Bizottság hatá-
rozatában foglaltak — mindkét témakör-
ben — ne csak megvalósuljanak, hanem 
minél tökéletesebben, minél maradéktala-
nabbul öltsenek testet a gyakorlatban, a 
mindennapi életben. 

Minden bizonnyal nagy ösztönzést ad 
ennek az aktivitásnak a kibontakoztatásá-
hoz az a döntés, hogy a párt soron levő, 
XI. kongresszusát 1975 márciusában tar t -
ják meg. A párt kongresszusának összehí-
vása, a párt ú j programnyilatkozatának 
kidolgozása érthetően az egész társadalom 
számára nagy jelentőségű esemény, s 
ugyanakkor nagy feladatok foglalata is. 
Harcokban edzett, erős párt vezetésével, 
egy világos, változatlan politika, a nép-
gazdaság tervszerű, arányos fejlesztésének 
eredményeire támaszkodva gyűrkőzhetünk 
neki e teendőknek. 

A feladatok nagyok, nehezek, a terhet 
csak az érzi inat szakítónak, aki 
nem látja, nem fedezi föl az erő-

feszítés célját. E fölismerésben ad lénye-
ges segítséget a Központi Bizottság mos-
tani ülése, hűen követve azt a lenini 
megállapítást, hogy „a marxizmus élő lel-
ke: a konkrét helyzet, konkrét elemzése". 
Az ülésen hozott, határozatok, a munkás-
osztály helyzetének javítását, a közműve-
lődés továbbfejlesztését szolgáló intézkedé-
sek, a hatékonyabb gyakorlati munka ér-
dekében az egyes vezető tisztségekben 
végrehajtott káderátcsoportosítás szorosan 
illeszkednek a párt több. mint tizenhét 
esztendeje töretlen politikájához, a szi-
lárd alapokon erősítik, és magasítják a 
szocializmus, nemzetet befogadó építmé-
nyét. 
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A MEDIKEMIA dolgozóinak 
vállalása 

Szegeden számos társadal-
mi kezdeményezés született 
már azzal a céllal, hogy csök-
kentsék az óvodagondunkat. 
A Szegedi MEDIKÉMIA Szö-
vetkezet dolgozói is csatla-
koztak ezekhez a kezdemé-
nyezésekhez. A szövetkezet 
vezetősége közgyűlésen java-
solta a dolgozóknak, hogy a 
részesedési alapból támogas-
sák azokat a bölcsődéket és 
óvodákat, ahol a szövetkezet 
dolgozóinak gyermekei van-
nak ethelyezwe. E támogatást: 

kívánság szerint pénzben 
vagy felszerelési tárgyakban 
adják. 

Nem csupán pénzzel segí-
tik azonban az óvodákat. A 
szövetkezet minden tagja és 
alkalmazottja vállalta, hogy 
szabad szombatokon és va-
sárnapokon végzett munká-
jáért járó bért fe lajánl ja a 
Tabán utcában felépítendő 
óvoda számára. A szövetke-
zet dolgozói úgy döntöttek, 
hogy két-két szabadnapjukat 
áldozzák fel c cél érdekébea. 

Bagdadban 
A Magyar Szolidaritási Bi-

zottság küldöttsége, Harmati 
Sándor elnök vezetésével, 
pénteken Bagdadba utazott 
az Afro-ázsiai Népek Szo-
lidaritási Szervezete 11. ta-
nácsülésére. A delegációt a 
Ferihegyi repülőtéren dr . 
Molnár Bela, a bizottság al-
elnöke, a Népfront Országos 
Tanácsának titkára búcsúz-
tatta. 


