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Üdvözletek 
Felszabadulásunk évfor-

dulója alkalmából baráti 
hangú táviratban köszön-
tötte a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Csongrád me-
gyei Bizottságát és a me-
gye dolgozóit lengyel test-
vérmegyénkből Zbigniew 
Zielinski, a LEMP Lódz 
vajdasági bizottságának 
első titkára és Dusán 
Alimpics Újvidékről, a 
Vajdasági Autonóm Tar-
tomány Kommunista Szö-
vetsége Tartományi Bi-
zottságának elnöke. Üd-
vözlő táviratöt küldött a 
megyei bizottsághoz Sztoió 
Sztanoev, a Bolgár NK 
magyarországi nagykövete 
is. 

Elutazott a Temes 
megyei küldöttség 

Amint közöltük, felszaba-
dulásunk évfordulója alkal-
mából a megyei pártbizott-
ság meghívására háromtagú 
küldöttség érkezett Csong-
rád megyébe, a testvéri Te-
mes megyéből. 

Román vendégeink vasár-
nap Szeged ú j városrészei-
vel ismerkedtek, és felkeres-
ték a DÉLÉP-vállalatot, 
ahol ismerkedtek a nagy 
építőipari vállalat munkájá-
val. A küldöttség este bú-
csúvacsorán vett részt, majd 
Vasiie Daju, a Román Kom-

munista Párt Temes megyei 
bizottságának tagja, a Temes 
megyei néptanács első alel-
nöke, a delegáció vezetője, 
valamint Josif Bayerle, a 
Temes megyei pártbizottság 
tagja, a megyei pártkollégi-
um elnöke és Militaroiu 
Petru, Lovrin község párt-
bizottságának titkára, a köz-
ségi néptanács elnöke el-
utaztak megyénkből. 

A nagylaki határátkelő he-
lyen megyei párt- és taná-
csi vezetők búcsúztatták a 
vendégeket. 

Jubileum 
Megalakulasának 25. év-

lordulója alkalmából ünne-
p i ülést tartott vasárnap az 
Építőipari Tudományos 
Egyesület a Technika Házá-
ban. Az ülésen megjelent 
dr. Valkó Endre, az MTESZ 
főtitkára és Simor János 
építésügyi és városfejlesztési 
miniszterhelyettes. (MTI) 

Április 9—11. 

Fizikatanárok országos 
ankétja Vásárhelyen 

Az Eötvös Lóránd Fizi-
kai Társulat, a Művelődés-
ügyi Minisztérium és a z Or-
szágos Pedagógia} Intézet 

A bűvös minőség 
Amikor a Minőségellenőrző Intézet jelentéseit ol-

vassuk, ritkán ül ki arcunkra az elégedettség. Kevés a 
kifogástalan — mondom, a kifogástalan: javítót a ga-
ranciaidő alatt nem látó—termék. Néhány áru meg ép-
penséggel évek óta a legélesebb kritikák tárgya, de a 
kritika is, a termék minősége is ugyanaz marad. 
Ugye, a gyermekcipőkre gondoltak Önök i s . . . ? 

Vitatjuk, magyarázzuk a minőség kérdését, közben 
alig akad köztünk, aki meg merne esküdni: elhiszi, 
hogy az I. osztályúnak jelzett áruk valóban első osztá-
lyúak. A Nagyító című lap (amelyet a fogyasztók lap-
jának hívnak, szerintem a gyárak lapja is éppúgy le-
hetne, ha szívükre vennék az ott leírt tesztértékelése-
ket), időnként azoknak is meglepetést okoz, akik hisz-
nek a minősítésben. 

Hogy kerülnek mégis forgalomba védjegyezett, 
„felső osztályba" sorolt silányságok? Mindenki azon-
nal a helyi, gyári, üzemi ellenőrzésre gondol és mél-
tán: ahol szigorú és szakszerű az ellenőrzés kapun be-
lül (és a hibás, gyenge áru nem kaphat kiskaput!), 
ahonnét nem formális ellenőrzés után kerül piacra az 
áru. nos, ott nagy baj nem történhet, ugye? Nem, bi-
zonyára nem, de csak ha már maguk az üzemi dolgo-
zók önmaguk meósai, ha nagyobb figyelmet fordít 
mindenki a minőségre a termeléskor. 

A Minisztertanács még az év eleji ülésén tárgyalt 
— az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság előter-
jesztése alapján — a minőségszabályozásról, s akkor 
megállapította, előírta határozatában azt is, hogy kü-
lön anyagi juttatásban részesüljön az a dolgozó, aki-
nek keze alól minőségi terméket kapunk. Vagyis, ne 
csak szóban, de forinttal is fejezzük ki, hogy kell és 
érdemes a minőségre figyelni a gépmunkásnak, a mű-
vezetőnek, a műhelyfőnöknek és a főmérnöknek egy-
aránt. Természetesen az ellenőrzés ezután is fontos, 
sőt: szorosabb lesz. A felügyeleti szerveknek — a szak-
minisztériumoknak — még azt is ellenőrizniük kell, 
hogy a termelő üzemekben az ellenőrzés feltételei 
megvannak-e? — Az már külön kérdés, de nem elha-
nyagolható: a minőségi termék gyártásának feltételei 
is megvannak-e? Épp ezért a most tervezett, ezután 
megvalósuló állami beruházásoknál már eleve megha-
tározott minőségre kell tervezni. 

Rossz árut termelni — az az igazi luxus! Sem ha-
zai. sem az egyre több lehetőség közül válogató kül-
földi vásárlóval szemben nem engedhetjük meg, hogy 
minőségi védjegyeink ne jelentsenek rangot. Nemcsak 
üzemekre bízza ezt a kormányhatározat — jó termék, 
szigorú ellenőrzés —, hanem a Szabványügyi Hivatalra 
is. ö t évre szállítja le a szabványok ellenőrzésének ha-
táridejét, s joga lesz a hivatalnak technológiai változ-
tatásokat is javasolni. Szigorúbban bírálják el már az 
idén is a termékeket a Kiváló Áruk Fórumán is. 

Igazságos lenne-e, ha szemet hunynának afelett, 
hogy szakszerűtlen, hozzá nem értő karbantartással, 
javítással is mennyi minőségi kárt lehet okozni? 
Mennyi panasz és sérelem forrása a javítószolgálat mi-
nőségé, rossz tnunkájukkal temérdek kárt tudnak 
okozni a vásárlóknak. Tartós fogyasztási cikkeink 
drágák, s ha az autót, a tévét, a mosógépet gondatlan-
pontatlan szervizmunka tönkreteszi, micsoda kar. Vagy-
is, a megbízható javítás olyan kérdés, amely az em-
berek nagy tömegeit foglalkoztatja, ha tehát ezt is el-
lenőrizni rendelte a kormányhatározat, a minőség ja-
vításának, a kötelező minőségi munkavégzés fontos-
ságának elismerése ez. 

Eltelt az első negyedév a kormányhatározat meg-

születése óta. Egycsapásra bizonyára nerfi lehetett 

változtatni mindenen, de fokozatosan a javuló, a kifo-

gástalan minőségre szorít a határozat. Legyen hát igé-

nyes a vásárló, válogasson, jobbat vegyen — és kifo-

gásoljon. ha pénzéért silányságot sikerült volna besze-

rezni. 
Sz. M. 

Hódmezővásárhelyen rendezi 
meg a XVI I . országos kö-
zépiskolai fizikatanári an-
kétot. április 9—11. között. 
A rangos eseményről Ro-
nyecz József, Mikola-díjas 
fizikatanár (Kossuth Zsu-
zsanna ipari szakközépisko-
la), megyei szakfelügyelő, a 
fizikatanárok helyi csoport-
jának vezetője többek között 
a következőket mondta: 

— A háromnapos ankét a 
tanárok továbbképzését biz-
tosítja. A plenáris üléseken 
ugyanis kitűzött témáink 
legjobb elméleti és gyakor-
lati szakemberei tartanak 
előadásokat. Az ankéton az 
atomfizika középiskolai ta-
nításának elméleti és gya-
korlati kérdéseit vitatjuk 
meg. Az előadók között lesz 
Jánossy Lajos akadémikus, 
Mara: György akadémikus, 
aki „Milyen az atom és mi t 
tanítsunk róla" című előadá-
sában foglalkozik majd a 
mostani ankét fő témájával. 
Az ankéttal párhuzamosan 
kísérleti eszközkiállítás nyí-
lik, amelyen a hazai cégek 
legújabb eszközei mellett a 
fizikatanárok saját készítésű 
kísérleti eszközei láthatók. 
A Petőfi művelődési köz-
pontban az ankét témájá-
hoz kapcsolódó szakkönyve-
ket mutatja be kiállításon a 
Művelt Nép Könyvterjesztő 
Vállalat. Most alakul meg 
Vásárhelyen az Eötvös Ló-
ránd Fizikai Társulat helyi 
szervezete is, amely — 
akárcsak a z egész háromna-
pos eseménysorozat — a fi-
zikatanárok közötti jó kap-
csolatok kialakítását, to-
vábbfejlesztését szolgálja. 

IIII . Békeköl-
csön vissza-

fizetése 
összesített — az eddig ki-

sorsolt kötvényeket tartal-
mazó — nyereményjegyzék 
alapján a takarékpénztári 
fiókok, a postahivatalok és a 
takarékszövetkezetek április 
9-én, kedden megkezdik a 
II. Békekölcsön-nyeremé-
nyek kifizetését, illetve a 
kötvények beváltását. Ebből 
a kölcsönből a legutóbb ki-
sorsolt nyereményként 23,4 
millió forintot, névértékben 
pedig 50.6 millió forintot 
kapnak vissza a kötvénytu-
lajdonosok. (MTI) 

Mindennapi életünk elvá-
laszthatatlanul összeköt ben-
nünket a közlekedési eszkö-
zökkel. Reggelente az utolsó 
percben rohanunk a villa-
moshoz, az autóbusz-megál-
lóba, senki se akar elkésni. 
Aki hatra megy a gyárba, 
nagyon korán kel. Még ko-
rábban kelnek azonban a vil-
lamos- és autóbuszvezetők, 
jegykezelők ahhoz, hogy már 
akár ötkor munkába tudják 
szállítani az embereket. A 
jegykezelők egyre inkább el-
tünedeznek a járművekről. 
Budapesten megszűnt ez a 
munkakör, a vidéki városok-
ban is egyre kevesebbel ta-
lálkozunk. Szegeden a villa-
mosvasútnál még minden vo-
nalra egy kalauz is jelent-
kezik szolgálatra, de az autó-
buszok közül csak a csukló-
sokon van rájuk szükség. Fő-
hadiszállásuk a Bartók Béla 
téri autóbuszállomás, ott szá-
molnak el a szolgálat végén, 
ott kerestük fel őket mi is. 
hogy megtudjunk valamit az 
életükről, megpróbáljuk kis-
sé megismerni a munkájukat. 

Hegyes 
Péterné 
éppen 

harminc 
éve dolgozik a közlekedés-
ben. A villamosvasútnál kez-
dett kalauzként, volt villa-
mosvezető, ellenőr is, hosszú 
évek óta azonban újra jegy-
kezelőként dolgozik a Volán-
nál. 

— Régen egészen más volt 
ez a munka — emlékezik 
Jusztika néni —, a villamos 
hátsó peronján kellelt tartóz-
kodni, ha végeztünk a ko-
csiban. 

Ezért aztán télen igyekez-
tek sokáig kezelni a jegye-
ket, mert nagyon sokat fa-
gyoskodtak a szélben. Maga-
san gombolt posztó egyenru-
hát viseltek, sapkát, ami nyá-
ron volt roppant kellemet-
len. Nyári ruha nem volt, 
mint most, hogy válogathat 
is, kamgarn legyen-e vagy 
tropikál. Az csak a baj, hogy 
magas szárú cipőt nem ad 
a Volán. A szolgálati járat 
fogalmát nem ismerték, gya-
log jártak haza este későn, 
munkába reggel korán. Aki 
messze lakott, elindult há-v 

rom órakor, hogy időben be-
érjen. Ha többet akartak ke-
resni, bizony 380 órát is dol-
goztak, olyan alacsony volt 
az órabér. Egy kifutó fiú 
jobb pénzt vitt haza havon-

Huszár István látogatása 
az OVH-ban 

Huszár István, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese 
vasárnap látogatást tett az 
Országos Vízügyi Hivatal-
ban. ahol Dégen Imre állam-
titkárral és helyetteseivel, 
vahn*»fH ifc U4H4 pártszer-

vezetének titkárával megbe-
szélést folytatott a vízgaz-
dálkodás időszerű kérdései-
ről. A tárgyalást követően 
megtekintette az árvízvéde-
lem központját és annak 
technika i besendezéscK. 

ta, mint a kalauzok. Pedig 
ilyen állásba csak protekció-
val lehetett bejutni. A MÁ-
VAUT érettségi nélküli je-
lentkezővel szóba se állt. A 
szociális körülményeket te-
kintve manapság könnyebb 
jegykezelőnek lenni. 

— Az utasok? Hát hozzá-
juk több türelem kell, vala-
hogy nyugtalanabbak, m in ta 
régiek. 

Elmeséli azt is, hogy vala-
mikor mennyit voltak képe-
sek az emberek gyalogolni, 
hogy ötven fillért megtaka-
rítsanak. Most egy megálló-
ért is felszáll az utas, nem 
sajnálja a pénzét, inkább a 
lábát. 

Jusztika néniről azt is meg-

tudjuk, hogy három éve mi-

niszteri dicséretben részesült. 

Kevesen dicsekedhetnek ilyen 

kitüntetéssel a vállalatnál. 

Két év múlva nyugdíjba 

megy, de addig is kocsin 

akar maradni, mert szereti 

az utasokat, megszokta már 

a szigorú szolgálatot, el sem 

tudja magát képzelni más 

munkakörben. Különösen a 

gyereket kedveli. Körbefog-

ják, elmondják neki, mi volt 

az iskolában, ki mit segít az 

anyunak, csivitelnek, leszál-

lás után visszaintegetnek. A 

felnőttekkel sincs baja, so-

kan ismerősként üdvözlik, ha 

felszállnak a kocsijára. 

Gáspár 
Sándorné 
egy éve 

került 

Szegedre, Budapesten dolgo-

zott a Volán 20. sz. Vállalat-

nál, távolsági járaton. Ö sem 

ma kezdte az ismerkedést a 

közlekedéssel, tizenöt évvel 

ezelőtt egy pesti villamoson 

teljesített először szolgálato*. 

Mielőtt ide került, sosem volt 

Szegeden. Mégis azt mondja, 

jobb itt, mint Pesten. 

— Miért? 

— Mert mások az emberek. 

Nem olyan közömbösek, ba-

rátságosabbak. Ma is jön egy 

bácsi, hogy aranyos kalauz 

néni, hoztam magának egy 

kis virágot. 

A virág ott várja a szolgá-

lat végét a forgalmi irodá-

ban, a „kalauz néninek" is-

mét jó napja van. No, nem-

csak attól a kis csokortól, 

hanem mert újból szíven ta-

lálta az emberi szeretet, egy 

kis kedvesség. Szerinte eh-

hez a munkához is éppúgy 

hivatásérzet kell, mint min-

den olyanhoz, amelyben em-

berekkel kell bánni, közvet-

lenül foglalkozni velük. Egj-

évi munkája után társai úgy 

érezték, megérdemli, hogv 

brigádvezetőnek válasszák. 

Érzi, iwgy miee- •kötelezi kol-

légái bizalma, nem szeretne 
csalódást okozni nekik. 

Sajtos 
Zoltánt 

egyetlen 
percre 

sikerült megállítani, nem ér 
rá, egész nap szünet nélkül 
pörög a járat, menni kell. 
Sietve elmondta, hogy több 
mint húsz éve ezt csinálja, 
szereti a munkáját , kiváló 
dolgozó. Soha nem kerii.lt 
még bele a neve az ittassági 
jegyzőkönyvbe, ellenőri fel-
jegyzés se érkezett róla leg-
alább öt éve. Ezzel be is fe-
jeztük vele a beszélgetést, 
mert már jött érte a gépko-
csivezető, be kellett szállíta-
ni az utasokat, elment a ja-
rat, ki tudja hányadik út-
jára. 

Feltűnően kevés fiatal ka-
lauz tartózkodik a teremben. 
A szemben ülő Visnyei Ká-
roly is az idősebb nemzedék 
képviselője. Feri bácsi — Ba-
lint Ferenc, a brigád eddigi 
vezetője — eddig csak hall-
gatta a beszélgetésünket, 
most csendesen megszólalt: 

— Ebben a munkában 

tényleg az első tíz év a ne-

héz. Aki azt kibírja, utána 

marad. Ö is régi kalauz. Ta-

valy megszervezte a brigá-

dot, most átadja a vezetést 

a fiatalabb, mozgékonyabb 

Gáspárnénak. Feri bácsitól 

kaptunk magyarázatot arra. 

miért olyan kevés a fiat a: 

jegykezelő. Nem bírják a 

kötöttséget, amit a szolgálat 

jelent. Se ünnep, se vasár-

nap, este nem lehet színház-

ba menni, táncolni egyet, 

mert reggel korán kell jön-

ni, indul a járat. Ügyneve-

zett osztott szolgálatban dol-

goznak, mert a csuklós bu-

szok csak a csúcsforgalmi 

időkben közlekednek. így az 

egész nap oda van tulajdon-

képpen. A lányok, fiúk szó-

rakozni akarnak, a fiatal 

anyáknak ott a gyerek, a ház-

tartás, érthető is talán, hogy 

az első adandó alkalommal 

elmennek kedvezőbb feltéte-

leket nyújtó munkahelyre. 

Hiába van kiírva a szabad-

nap, ha valaki megbetegszik, 

be kell állni a helyére. A 

fiatalok jobban szeretnek 

nyolc órákat dolgozni, s a 

lobbi idővel szabadon ren-

delkezni. 

Az idősebbek a nehez szol-

gálat ellenére nem vennék 

szívesen, ha itt is bevezetnék 

a lyukasztásos jegyrendszert, 

mint Budapesten. Nem akar-

nak megválni a kocsiktól, az 

utasoktól, a megszokott és 

megszeretett munkától. Ök 

már túl vannak az első tíz 

éven. 

l í á i i n l Ilftrlva 
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