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Rekorddal jött a tavasz 
Március 21., a csillagászati tavaszkezdet 

az idén melegrekordot hozott. A délkelet 
felől beáramlott meleg száraz szubtrópu-
si levegő és a zavartalan napsütés hatásá-
ra országszerte szokatlanul magasra emel-
kedett a hőmérséklet, hazánk nagy részén 

•25—27 fokos felmelegedést mértek. Szege-
den a 21-én mért 26,6 fokos hőmérsékleti 
maximum — amely egyébként megfelel 
egy átlagos júniusi napnak —, abszolút 
melegrekord volt. Ezen a napon a Szege-
den eddig észlelt legmagasabb hőmérséklet 
23,6 fokot ért el 1938-ban, most ezt az ér-
téket 3 fokkal szárnyalta túl! A 22_i fel-
melegedés, noha „csak" 24,9 fok volt, szin-
tén rekord melegnek számít az eddig nyil-
vántartott 24,4 fokos csúcsértékkel szem-

ben. A nyári meleg valóságos sivatagi lég-
szárazsággal társult, 21-én délután mind-
össze 17 százalék volt a városban a rela-
tív nedvesség, ami azt jelenti, hogy a le-
vegő még ötödrészét sem tartalmazta an-
nak a vízpárának, amit ilyen magas hő-
mérsékleten befogadhat. 

Érdekességként vessünk még egy pillan-
tást a március közepi hideg szélsőségekre 
is. 1962-ben például zord, fagyos idő jár ta 
ezeken a napokon, 21-én mínusz 9,4 fokig 
süllyedt a hőmérséklet, míg 1958-ban már -
cius 22-én 10 cm-es hótakaró borí tott a Sze-
gedet. Ez a néhány adat jól jellemzi éghaj-
latunk szélsőségeit. 

Dr. Péczely György 

Vitorlabootás 
a Balatonon 

A Balatonon — bár a hi-
vatalos szezonnyitásra még 
csak májusban kerül sor — 
már vízre rakták az első vi-
torlás hajókat. A hét végén 
az utolsó nagy vitorlásokat, 
a jachtokat is vízre rakják, 
miután valamennyit felújí-
tották, újból festették. A ha-
jók rendszeres járataikat 
azonban csak később kezdik 
meg. 

A kisebb vitorlás hajók a 
tópart szakszervezeti nya-
ralóközpontjában a beutal-

ík rendelkezésére állnak. 

Több textilalapanyag 
A HUNGAROTEX Külke-

reskedelmi Vállalat, amely a 
magyar textil és ruházati ex-
port, valamint a textilalap-
anyag import túlnyomó ré-
szét bonyolítja le, az idén 
összesen mintegy 15 százalék-
kal bővíti exportját , mind a 
szocialista, mind a tőkés or-
szágokba. A szocialista álla-
mokban a korábbinál több 
kiállítást, áruminta-bemuta-
tót rendeznek, s rövidesen 
összeállítják a jövő évi ex-
portkollekciót is. A tőkés 
piacra körülbelül 130 millió 
dollár értékben szállítanak 

Megelevenedő 
népszokások 

„1919. január 6-án, Há-
romkirályok napján szület-
tem Gulgamáesán, idős szü-
lők gyermekeként. Iskolai 
végzettségem 6 elemi. Édes-
anyám gyönge, beteges asz-
szony volt, jó apám annál 
egészségesebb, de munkaerő 
nem volt a családban, így ki-
lencéves voltam, amikor az 
első aratáson végig szedtem 
a markot" — kezdi önélet-
rajzát Vankóné Dudás Juli 
galgamácsai parasztfestő asz-
szony. Egy levelében pedig 
így ír: „Mivel idős szüleim 
levének, kik hívei voltak a 
babonának és ragaszkodtak a 
hagyományokhoz, úgy kellett 
kelni, feküdni, inni, enni, 
dolgozni, vigadni, búsulni, 
ahogy azt a hagyományok 
rendjén követelték". Ezek 
a szülői házban, Galgamá-
csán és a Galga mentén ha-
gyományos népszokások, né-
ni játékok termékenyítették 
meg egy tehetséges fiatal 
parasztlány fantáziáját. Meg-
raizolta-megfestette a meg-
ismert népszokásokat, a ma-
ga is eltáncolta táncokat, 
képben örökítette meg kör-
nyezetének alakjait, népvi-
seletét, szokásait. Vankóné 
Dudás Juli ma már világ-
hírű parasztfestő. Nyolcvan-
négy négyzetméternyi fali-
képet festett a balatonfüredi 
Marina Szállóba, 18 négy-
zetméteres képét láthat juk a 
dunaújvárosi halászcsárdá-
ban, kifestette a Gellért-he-
gyen levó Búsuló Juhász ét-
terem barhelyiseget es ma-
gyar lányokat, fiúkat örökí-
tett meg Tokióban a magyar 
étterem 17 négyzetméteres 
faliképén. 

Ha valaki nem tudná, mit 
ielent a Galga mentén a 
harmatszedés, a Szent-Iváni 
tűzugrás, az esküvői me-
net, az aratási felvonulás, 
vagy ma már nem tudnák 
elképzelni, milyen egy ha j -
dani lakodalom, szüret, ha-
lotlsiratás. ha nem emlé-
keznénk már egykori tán-
cainkra, szokásainkra, a Lu-
ca-székére, vagy a rostafor-
dításra. Vankó fmréné Du-
dás Júlia képeiről mindent 
megtudhatunk. Mert ezek a 
naiv bájjal, groteszk eset-
lenséggel megrajzolt figu-
rák, ezek a sosem egyfor-
ma, s egymásra mégis na-
gyon hasonló lányok, fiúk, 
asszonyok, öregek egy letű-
nőben levő világ jeles nap-
jainak szokásait elevenítik 
fel. Legnagyobb erénye az 
ezeket a képeket alkotó fes-

tőasszonynak, hogy meg tu-
dott maradni az ábrázolás 
tisztaságánál, a dekorativi-
tásnál, naiv bájánál . Vankó-
né síkban ábrázol, s egyfor-
ma szerepe van képein a vo-
nalnak és az egyszínű folt-
nak. Alkotásain azon túl, 
hogy » hajdani népszokások 
motívumaira, hangulataira 
érezhetünk, megtudhatjuk, 
milyen volt az egykori nép-
viselet, milyen jelekből, mo-
tívumokból alkották meg az 
egykori névtelen hímzőasz-
szonyok, táncosok művésze-
tüket. 

A November 7. művelődési 
központ érdekes kiállításso-
rozatot hirdetett meg nem-
régibén. Kiállításon muta t ja 
be a magyar naiv művészek 
legjobbjait. Az elmúlt év-
ben az algyői Süli András 
képeiben gyönyörködhettünk, 
most Vankóné Dudás Juli 
színpompás alkotásai káp-
ráztatnak el bennünket. A 
mozgalmas képeiből rende-
zett tárlat kísérőműsoraként 
a Vankóné Dudás Juli által 
vezetett galgamácsai „Repülj 
páva"-kür a megnyitón be-
mutat ta a „Sej, Galgamácsa, 
eszembe se jutna" című mű-
sort. melynek során megele-
venedtek a falakon levő Du-
dás Juli-képek. Egy feledés-
ben levő paraszti kultúra je-
les napjai, melyet a galgamá-
csai vendégek kétnapos sze-
gedi programjának köszön-
hetünk. 

Juhasz Ferenc Kossuth-dí-
jas költő így ír a parasztfes-
tő asszonyról: „Húsz éve őr-
zöm Vankó Imréné Dudás 
Júlia egy színes rajzát, s 
ámulok el naponta üdesé-
gén és t i sz taságán . . . Ez a 
művészet, mint a nép mű-
vészete nem pávaszépség, tu-
lipánszigor, vagy csillag-
aranyomlás, hanem a virágzó 
és termékeny föld. ez a mű-
vészet cselekvő akarat , a 
gyönyörűen-tenyésző létezés 
megmaradás-vágya! A világ 
tele volt képíró-asszonyokkal 
és faragó-emberekkel, nép-
balladákkal, dalokkal, terem-
tés és halálmítoszokkal és 
népmesékkel . . . ÖrizZük. 
gyűjtsük, terjesszük művei-
ket, s tanuljunk tőlük, le-
gyen eleven lelkünk eleven 
része a nép léttől el nem 
különült művészete, amely 
önmagát mondja, mint a ter-
mészet. S épp ezért bizonyos-
sága a múltnak és a mara-
dandóságnak." 

U K » 

az idén konfekcionált termé-
ket és textíliát. 

A legutóbbi időkben a tex-
tilipari nyersanyagok piacán 
soha nem tapasztalt jelensé-
gek mutatkoztak. A gyapjú-
árak átlag 155 százalékkal, a 
szintetikus termékeké 20 szá-
zalékkal, a pamutáruké több 
mint 15 százalékkal emelke-
dett a világpiacon. Az á r -
emelkedés egy-két hónapja 
lelassult, de az árak magas 
szinten stabilizálódtak. E 
piaci helyzet kialakulásával 
egyidejűleg megváltozott a 
kereskedelmi morál is, jó-
nevű alapanyagszállító cégek 
és vagy csökkentik, vagy 
megtagadják a szállításokat, 
tekintet nélkül korábban 
vállalt kötelezettségeikre. 

A nyersanyaghelyzet elő-
reláthatóan 1974. év végéig 
nem fog változni, bár bizo-
nyos enyhülési jelek már ta-
pasztalhatók. A HUNGARO-
TEX fokozottabb piackuta-
tással és a szocialista orszá-
gokból való importlehetősé-
gek jobb kihasználásával 
igyekszik megoldani az ipar 
nyersanyagproblémáit. Szo-
cialista partnereikkel az ez 
évre szóló szállítási szerző-
dések túlnyomó részét már 
aláírták. A Szovjetuniótól 
gyapotot, Lengyelországból a 
magyar—lengyel szálcsere-
egyezmény keretein belül 
különböző szintetikus alap-
anyagokat kapunk, és ugyan-
csak szintetikus szálból ké-
szült anyagokat importálunk 
az idén a z NDK-beli és ro-
mán partnerektől is. 

0 szigort magunk szabjuk 
A tornyok magasba emel-

kednek, mint egy-egy jelkép. 
Esztendeje itt még semmit 
nem lehetett látni. Gödröt 
ástak, cölöpöltek; alapozták 
a szovjet gázüzemet, mely-
nek felépítési határ ideje: ez 
év szeptember vége. Jogilag. 

A Gyár- és Gépszerelő 
Vállalat algyői kirendeltsége 
viszont a múlt esztendő 
őszén javasolta a beruházó-
nak; hogy kössenek szocia-
lista együttműködési szerző-
dést, s ebben mondják ki: 
az üzemet június végére fel-
építik. A szerelők tehát há-
rom hónappal rövidebb ha-
táridőt szabtak — erkölcsi-
leg. A szerződést aláírták, 
majd az itt dolgozó „testvér-
vállalatok is csatlakoztak". 

— Azóta még inkább fo-
koztuk az ütemet — mond-
ja Somosi István mérnök, a 
szerelők üzemvezetője. 

— Mire alapozták a rövi-
debb határidőt? 

— Az üzem jelentőségét 
nem kell hangsúlyozni. Eb-
ben választják majd le a 
földből kiemelt gázból a 
benne található mellékter-
mékeket, a propánt, a bu-
tánt, a gazolint és egyéb, 
hasznos anyagot. Tudjuk, 

hogy — különösen ma — 
mindez létkérdés az ország-
nak. És nagyon nagy szük-
ségünk van a propán-bután 
gázra. Minél hamarabb fel-
építjük az üzemet, a gáz an-
nál hamarabb eljut a csa-
ládokhoz. Meg aztán jobb 
szervezéssel, még pontosabb 
együttes munkával lehető-
séget lát tunk arra, hogy ha-
marabb is felépülhet ez a 
gázüzem. 

Jobban kell dolgozni. A 
tétel egyszerű, meg igaz is, 
de meg lehet-e oldani? 

A SZERELÖ-
KÖN NEM 

MÚLIK 

ÁPRILIS 1-TÖL 

Forgalomkorlátozás 
az E5-ösön 

Ismert tény, hogy két év- munkagépek forgalma Bács 
vei ezelőtt minisztertanácsi megyében már tavaly óta 
határozat (2024/1972. számú) rendezett; e járművek át-
született, amely többek kö- menő forgalma az E5-ösön 
zött kimondja: „A közúti 0—24 óráig, vagyis egész 
közlekedés biztonságának fo- nap tilos. Csongrád megyé-
kozása érdekében a főbb (or- ben, a Bács megyei határtól a röszkei határátkelő helyig 

ugyanez a rendelet lép élet-
be április 1-től. 

MÁRCIUS 25-TOL 

Közúti ellenőrzési 
akció 

szagos) közlekedési utakon 
fokozatosan meg kell tiltani 
a kerékpárok, a lovas kocsik, 
a traktorok, a vontatók és a 
munkagépek közlekedését". 

Hazánk egyetlen európai 
rangú útja, az E5-ös főköz-
lekedési út megyénken is ke-
resztül húzódik, így a for-
galomkorlátozás bevezetése 
bennünket is az elsők kö-
zött érint. 

A KPM Bács és Csongrád A Csongrád megyei Közle-
megyei Közúti Igazgatósága, kedésbiztonsági Tanács és a 
valamint a két megye rend- rendőr-főkapitányság közle-
őr-főkapitánysága közieke- kedésrendészeti osztálya a 
désrendészeti osztályainak KPM, a . Volán Vállalat és 
megegyezése alapján az E5- önkéntes rendőrök bevonásá-
ös főúton április 1-től a kö- val nagyszabású közúti köz-
vetkező forgalomkorlátozást lekedésellenőrzési akciót in-
vezetik "be: dít március 25-étől. 

Bács megyében*— már ko- A közúti ellenőrzés az 
rábban érvénybe lépett ren- egész megye területére kiter-
delkezés szerint — Kecske- jed, huzamosabb ideig tart, 
mét és Csongrád megye ha- napszakoktól függetlenül. Az 
tára között reggel 6 órától akcióban résztvevők vizsgái-
este 22 óráig tilos a lovas ják a közlekedésrendészeti 
fogatok átmenő forgalma, szabályok betartását, a gép-
Csongrád megyében ez a ti- járművek műszaki állapotát, 
lalom április 1-től reggel 5 a menetokmányokat, a gya-
órától 10-ig, illetve délután logosok közúti magatartását, 
14-től 23 óráig van érvény- valamint a fogatok és kerék-
ben. párok kivilágítási felszerelt-

ffraktorok, vontatók és ségét 

Gregor 
József 
állvá-
nyozó: 

— Munkaidőben munka 
van, lazsálás, lógás nálunk 
ismeretlen. Munka közben 
nem vitatkozunk, de a szál-
láson, pihenőben annál töb-
bet. Nálunk ez így alakult 
ki. Vacsora alatt meg alvás 
előtt megvitat juk: hogyan 
lesz holnap. Hol az egyik, 
hol a másik szobában jö-
vünk össze, és minden cso-
port e lmondja: nekünk a 
holnapi munkához hegesz-
tők, gépek, daruk, állványok, 
vagy éppen szerelési anya-
gok kellenek. így aztán az 
igények alapján, magunk 
között beosztjuk a munkát, 
hangolunk, és másnap, mint 
ázJ óra, úgy já r a szerkezet. 

Halász Ferenc lakatos: 
— Közöttünk csak kitűnő-

en képzett mesteremberek 
kapnak lehetöseget. Tekin-
tettel a gázra, engedély alap-
ján a vállalat maga képezi a 
hegesztőket, itt, a helyszínen, 
és aki ezen a vizsgán papírt 
kap, azt az embert bárki 
mesternek tekintheti. De, 
persze, minden szakmában, 
sőt a kisegítő munkában is 
magas a mérce. És ha valaki 
mégsem érti a dolgát, külö-
nösen ha nem is akar ja — 
köztünk nem tud megmarad-
ni. Nálunk ez már huszonöt 
éve így szokás: nyolc órából 
nyolc órát dolgozunk a 
munkaidőben Aki viszont 
velünk tart, annak megvan 
a pénze. 

Magyar Ede csőszerelő: 
— Két éve lassan, hogy az 

üzemet szereljük, és mind-
össze egyetlen kisiklás volt, 
az is éppen az én brigádom-
ban. Az egyik kollegánk 
„otthon felejtette magát" — 
egyetlen napra. A munkát, 
természetesen, elvégeztük 
helyette. Bizony nem szeret-
nék helyet cserélni vele, a 
rövidesen sorra kerülő fe-
gyelmi tárgyaláson, ahol a 
többiek is ott lesznek. És 
még szerencséje, hogy ez az 
egyetlen vétsége. 

a munkahelyen a szigor ér-
vényes fogalom! 

— Nem télnek tőle? 
Az állványozó: 
— Munkánkat megfizetik, 

aki pedig fizdK követelhet. 
A csőszerelő: 
— Miért félnénk? A szi-

gort magunk szabjuk, ma-
gunknak. 

A lakatos: 
— A szigor belefér a de-

mokráciába. 
Közben épül a gázüzem 

A 270 millió forint értéku 
beruházásból kereken 100 
millióval részesül a gépsze-
relő kirendeltség, ebből pon-
tosan 70 millió a kifejezetten 
szerelési munka. Ezt a mun-
kát, bizony, nem lehet néz-
ni! De nemcsak ra j tuk mú-
lik, hanem a „testvérvállala-
tokon" is, akik bizony né-
ha tömörülnek, egymástól is 
alig férnek. De haladnak, 
ami nem véletlen. 

— Egyáltalán nem, — 
mondja az üzemvezető. — A 
gázüzem építését ugyanis a 
vezérigazgató helyettese sze-
mélyesen tar t ja kézben. 
Minden hónapban kötelező 
koordinációs tárgyalást tart. 
ahol mindenki beszámol:, 
mit tett a múlt hónapban, és 
pontosan minden napra meg-
kapja, mit kell tenni a kö 
vetkező hónapban: mikor 
mit köteles — köteles! — 
elvégezni. És minden kéi • 
hétben visszakérdezés van. 
A válasz csak egyértelmű le-
het, magyarázat lehetetlen 
Azt nem fogadja el senki. 

— És ha valaki nem tud 
felelni? 

— Eddig mindenki tudott. 

EGYET-
ÉRTÉSBEN 

FEGYELME-
ZETT 

MUNKÁVAL 
Közülük 180-an 
Aránynak sem 
egyetlen vétség. 

fegyelmet vállalni kötele-
ző. S miközben beszélgetünk, 

í-alakul a -jiélenaeniíenM ezu> 

A kiren-
deltség 
létszá-

ma: 230. 
szerelnek! 

rossz az 
A munkát, 

Ennek 
érdeké-

ben itt. 
az épít-

kezésen ritka egyetértésben 
dolgoznak az emberek. Bará-
tok is, meg idegenek is; bri-
gádvezetők is. meg üzemve-
zetők is. Ha kell, egymást ;s 
kisegítik, idegeneket is. csak 
haladjon a munka, mert a 
határidő szorít, maguk vál-
lalták, mindannyian, s nom 
szeretnének csalódást okoz-
ni. A szovjet partner pedig, 
de a hazai szállítók is, idő-
ben hozzák az anyagot, a be-
rendezéseket. szakembereik 
— a szovjetek is — a hely-
színen vannak, s ha b a j van, 
azonnal segítenek. Mindenki 
érti, tudja, mennyire fontos 
a gázüzem építése. Ennek 
megfelelően igazodnak a 
párhuzamos munkához, ki-
tűnően hangolt szervezéssel, 
ha kell ugyanazon a mun-
kahelyen. egyidőben végez-
nek mindent. 

Az üzemvezető: 
— Különben nem is tart 

ha t juk a júniusi határidőt. 
Csak akkor, ha a Budapesti 
Kőolajipari Gépgyár, a VER-
TÉSZ, a Vasútépítő Vállalat, 
a Hőtechnikai Vállalat is 
mindennap pontosan elvégzi 
a ráeső munkát, ahogy azt 
az aláírásukkal. velünk 
együtt vállalták. Ha minden-
ki pontosan tar t ja az adott 
szavát. 

Balogh György 


