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BNV: 

Üzleti 
tárgyalások 

A BNV-n, a keddi szak-
mai napon ismét sok ezer 
hazai és külföldi szakember 
kereste föl a kiállítási csar-
nokokat, s tárgyalt különféle 
megállapodások, szerződések 
előkészítéséről. 

A Videoton-gyár, ezenkí-
vül a Számítástechnikai 
Koordinációs Intézet is a 
legújabb számítástechnikai 
berendezéseket mutatta be 
a sajtó képviselőinek. A Vi-
deoton a többi között az 
1005-ös típusú miniszámító-
gépet, amely ügyviteli mun-
kák racionalizálására alkal-
mas. a gép olcsó és köny-
nyen kezelhető. 

A szovjet Maspriborintorg 
külkereskedelmi egyesülés 
több olyan korszerű műszert 
mutat be a BNV-n, amely 
ezúttal először jelenik meg 
a nagy nyilvánosság előtt. 
Ezek közé tartozik az újti-
pusú feszültségcsillapító mű-
szer és elhozták Budapestre 
azokat a pneumatikus mű-
szereket is, amelyek segítsé-
gével egész technológiai fo-
lyamatokat lehet szabályoz-
ni. automatizálni. 

A licencia találmányokat 
értékesítő vállalat a nemzet-
közileg is érdeklődésre szá-
mot tartó szabadalmakról 
adott tájékoztatást. Máris 
nagy az érdeklődés például 
a Hollósy—Varga-féle elekt-
ronikus talajnedvesség-mérő 
műszer iránt. 

A Bumar lengyel külke-
reskedelmi vállalat képvise-
lői elmondták, hogy az idén 
több mint 3 millió rubel ér-
tékű markoló gépet, beton-
keverő gépet és egyéb út-
építő gépet exportálnak ha-
zánkba. 

Kibővített ülést tartott 
a KISZ városi bizottsága 

A KISZ Szeged városi bi- tárgyalta a kibővített ülés a 
zottsága tegnap, kedden ki- KISZ központi bizottsága áp-
bővített ülést tartott Lénárt rilis 17-i ülésének határoza-
Bélának, a KISZ városi bi-
zottsága titkárának elnökle-
tével. Az ülésen — amelyen 
ott voltak az üzemi, vállalati 
pártbizottságok ifjúsági fele-
lősei is — részt vett és fel-
szólalt Deák Béla, a Szeged 
városi pártbizottság osztály-
vezetője, valamint Szögi Bé-
la, a KISZ-kb tagja, a KISZ 
megyei bizottságának első 
titkára és Csanádi Géza, a 
városi tanács vb művelődési 
osztályának képviselője is. 

Báló Ilonának, a KISZ Sze-
ged városi bizottsága első tit-
kárának előterjesztésében 

tát „Az ifjúsági szövetség 
időszerű kérdéseiről". A bi-
zottság meghatározta az ál-
lásfoglalás végrehajtásának 
ütemét és módszereit az alap-
szervezetekig. 

Végül személyi kérdések-
ben döntöttek. Dr. Török Ju-
ditot felmentette a KISZ vá-
rosi végrehajtó bizottsága 
tagsága alól, mivel június 
1-től a KISZ-kb osztályve-
zető-helyettesi tisztét tölti 
be: helyére Gáspár Lászlót, a 
SZOTE KISZ-bizottságának 
titkárát választották. 

Az idei tanév 
ú j intézkedéseinek 

tapasztalatai 
Az idei tanévben beveze-

tett új intézkedések tapasz-
talatait összegezte a Műve-
lődésügyi Minisztériumban 
keddi sajtóértekezletén dr. 
Gosztonyi János művelődés-
ügyi miniszterhelyettes. El-
mondotta, hogy a végrehaj-
tásról — közvetlen ellenőr-
zéssel, vizsgálattal — 749 
általános iskolában, 192 
gimnáziumban, 171 szakkö-
zépiskolában és 54 szakmun-
kástanuló intézetben győ-
ződtek meg. 

A tapasztalatok szerint a 
pedagógusok nagy többsége 
a közoktatási feladatok meg-
oldására tett központi erő-
feszítéseket szükségesnek 

Kézműipari 
árubemutató 

A c s S . S á n d o r f e l v é t e l e 

Képünkön: ötvösművészek által készített fém vázák, dí-
szített dobozok és gyertyatartók 

Szegeden az Ajándékbolt-
ban és a Centrum Áruház-
ban vásárolhatók meg azok 
a díszes dobozok, fali és asz-
tali tálak, padlóvázák, virág-
tartók és más lakásdíszítő 
tárgyak, amelyeket az isa-
szegi LIGNIFER Fa- és Fém-
feldolgozó Ksz mutat be ma 
délután 4 óráig a Tisza-szálló 
tükörtermében Dél-Magyai-
ország kereskedelmi szakem-
bereinek. Az árubemutató 
tegnap délutáni megnyitása 
után a szövetkezet kézmű-
ipari részlegének vezetője, 
Orosz János elmondta, hogy 
a kiállított targyaltat 64 ipar; 

művész készíti. A szövetke-
zetnek az is célja, hogy a 
közízlést formálja, helyes 
irányba terelje, valamennyi 
terméküket az Iparművészeti 
Tanács zsűrije hagyta jóvá. 
Nemcsak hazai ajándékbol-
toknak szállítanak, ismerik 
áruikat a moszkvai Balaton 
Áruházban, és a varsói Ma-
gyar Kultúra boltjában is. 

A bemutatón látható tár-
gyak iránt nagy a kereskede-
lem érdeklődése Kecskéméi-
ről, Kiskunfélegyházáról és 
több dél-magyarországi vá-
rosból is. 

tartja, méltányolja, azokkal 
egyetért, az intézkedéseket 
végrehajtja. Egyértelműen 
kinyilvánították: egyetérte-
nek a tantervmódosításokkal, 
a tananyagcsökkentéssel, ezt 
szükségesnek, indokoltnak 
tartják. Hangsúlyozták: tisz-
tában vannak azzal, hogy ez 
a lépés csak átmeneti meg-
oldás, s teljesebb rendezést 
csak az új tantervek jelen-
tenek majd. 

A tananyagcsökkentés több 
pozitív hatása máris vilá-
gosan érzékelhető. Könnyí-
tette a tanulók munkáját, 
hogy csökkent a megköve-
telt lexikális ismeretek 
mennyisége. Ezért a tanítási 
órákon a legfontosabb is-
meretek sokoldalú elsajátí-
tására, a képességek és kész-
ségek fejlesztésére nagyobb 
lehetőség adódott. 

A házi feladatokat ille-
tően a mennyiség korláto-
zásával az írásbeli feladatok 
csökkentésével a pedagógu-
sok többsége általában 
egyetért, bár vannak, akik 
önállóságuk megsértését lát-
ják az intézkedésben. A 
többség azonban érzi: a ta-
nulók megfelelő terhelésé-
nek érdekében a házi felada-

ttok sok esetben helytelen 
gyakorlatát szükséges volt 
változtatni 

Egyetértés fogadta a heti 
három testnevelési óra be-
vezetését is. Sok gondot okoz 
azonban a tárgyi és szemé-
lyi feltételek hiánya. Mégis, 
általában az a vélemény, 
hogy helyes volt a bevezetése 
a jelenlegi körülmények kö-
zött is, mert többet mozog-
nak a gyerekek, s erőtelje-
sebb a törekvés a feltételek 
biztosítására. 

Az ellenőrzések tapaszta-
latai szerint a nevelők is-
kolán belüli ós iskolán kí-
vüli terhelése, igénybevétele 
ebben a tanévben növekedett. 
Az új rendelkezések megis-
merése, a tantervmódosítás-
sal kapcsolatos adminisztra-
tív teendők képezték a túl-
terhelés egyik forrását — ez 
a terhelés azonban átmene-
tinek tekinthető. 

Brigádok az állami 
gondozott gyerekekért 

A felnőttek és a gyerekek 
kapcsolata mindig is érzelmi 
telítettségű volt, akár a szü-
lők saját gyerekeikkel kap-
csolatos érzéseiről szólunk, 
akár ahogy más gyerekek 
iránt érzünk, aligha lehet 
másképp megfogni: szeretjük 
őket. Szegeden négy állami 
gondozottakat nevelő otthon 
van, közel 500 kis növendék-
kel. S ami a legfájdalma-
sabb adat: kevés a gyerekek 
között az igazi árva, több 
mint 90 százalékuk a család 
erkölcsi körülményei miatt 
került nevelő otthonba. 

Talán ezért is volt, hogy 
az üzemek munkásai patro-
nálni kezdték és megszeret-
ték a családból kiszakadt ál-
lami gondozott gyerekeket. 
Eleinte egy-egy gyereket vit-
tek el hét végére, vagy nya-
ralni, ami sajnos, nemegy-
szer nagy lelki megrázkódta-
tást okozott az ilyen kivé; 
teles szerencsében részesülő 
gyereknek. Mert az elgondo-
lás jó volt ugyan, csak a 
kapcsolatok nem voltak tar-
tósak, mire a gyermek meg-
szerette-megismerte a csa-
ládot, egyszercsak nem jöt-
tek érte többé. 

S amit valójában nagyon 
kevesen értenek meg: ezek-
nek az állami gondozott 
gyermekeknek szinte min-
denük megvan, nem fagylalt 
és sütemény, ami hiányzik, 
hanem a családi, testvéri 
kapcsolat. Ezt pedig csak 
tartós barátkozással lehet 
nyújtani. 

[Ti 
A szocialista brigádmoz-

galom a gyerekek életébe is 
fordulatot hozott. Hiszen 
több brigád vállalt állami 
gondozott gyermeket, s ami 
még egészségesebb volt, né-
hány brigád gyermekcsopor-
tokkal vette föl a kapcsola-
tot, vagyis nem történt meg 
az, ami ugyan nagyon is 
emberi, de végső kimenete-
lét tekintve mégis kissé ke-
gyetlen : sokan csak a szép 
gyerekeket, a legbájosabba-
líat vitték ki a nevelőotthon-
ból, s így nem egy gyermek 
akadt, akit sorsa duplán 
büntetett. Erről is szó esett, 
amikor tegnap a városi ta-
nács gyermekvédelmi albi-
zottságáriak ülésé Kecskés 
Antalné, a Londoni körúti 
nevelőotthon igazgatója be-
számolt arról, milyen segít-
séget nyújtanak a brigádok, 
a vállalatok a szegedi ne-
velőotthonoknak. 

A pontosság kedvéért kü-
lönbséget kell tennünk, hogy 
mi az, amit konkrétan a ne-
velőotthonoknak segítenek, 
és mi az, amit közvetetten 
az intézménynek: amit a 
gyermekeknek nyújtanak 
közvetlenül, viszont nevelő 
hatásában az intézetre, an-
nak légkörére feltétlenül 
kedvezően hat vissza. Az ál-
lami nevelőintézetek anyagi 
ellátottsága ugyanis eléggé 
kétarcú: a gyerekek élelme-
zésére, ruházatóra olyan ma-
gas összeget költhetnek, amit 

a még jól kereső szülők is 
alig-alig tudnak biztosítani 
gyerekeiknek .hiszen havon-
ta átlagban közel 2 ezer fo-
rint jut az állam gyermekei-
re. Ezzel szemben magára az 
intézetre mindig is szűkösen 
jutott. Amikor tehát a brigá-
dok segítségéről beszélünk, 
elsősorban azt emeljük ki, 
hogy változatlanul szükség 
van játékkészítésre, vagy az 
épületek otthonossá tételé-
hez segítségre, ugyanakkor a 
gyerekek számára soha nem 
az élelmezés, a vasárnapi 
ebédek, vagy egy-egy ruha-
darab jelenti a segítséget, 
hanem az emberi kapcsolat, 
amelyet egy családnál vagy 
egy brigádnál élóeznek. 
Hogy ez mennyire így van, 
a tapasztalatok bizonyítják: 
azokhoz a brigádokhoz kö-
tődnek a gyerekek legjob-
ban, amelyek megmutatták 
munkahelyükön azt az üzem-
részt, ahol dolgoznak — mint 
a paprikafeldolgozó és a kon-
zervgyár brigádjai —, vagy-
is olyat ismertettek meg a 
gyerekekkel, amit a család-
ból kirekesztettek nem ta-
nulhatnak meg, nem ismer-
kedhetnek meg másképp. A 
gyakorlat azt is bizonyítja, 
hogy azok a brigádkapcso-
latok tartósak, amelyeknél az 
intézeti csoport nevelője és a 
brigád tagjai között alakult 
ki baráti kapcsolat. Ilyen-
kor minden találkozás szin-
te felér egy-egy szülői ér-
tekezlettel. Hogy mégse ala-
kul minden vállalás után 
ilyen jó, tartós kapcsolat, 
annak nemegyszer az is az 
oka: néhány vállalatnál a 
versenyfelelős, a vállalat ve-
zetősége nem is ismeri a bri-
gádok ilyen jellegű nagyon-
nagyon értékes vállalását. Ez 
annál is inkább mulasztás-
nak minősíthető, mert még 
1969-ben jelent meg egy 
kormányrendelet az üzemek 
és a nevelőotthonok kapcso-
latainak szorosabbá tételé-
ről. Igaz, hogy egyedül a 
Nehézipari Minisztérium 

adott ki utasítást vállalatai-
nak a kormányrendelet vég-
rehajtására! Ehhez még te-
gyük hozzá, hogy a nevelő-
otthonok és maguk a kis nö-
vendékek is kiszolgáltatottak 
az ilyen kapcsolatokban, hi-
szen ez egyedül az üzeme-
ken és a brigádokon múlik, 
hogy szalmaláng lesz-e, vagy 
tartós érzelmi-baráti kap-
csolat. 

Természetesen nem lehet 
lekicsinyelni azt a hatalmas 
társadalmi segítséget, ame-
lyet a nevelőotthonok anya-
giakban eddig is kaptak 
Szeged üzemeitől. Például 
1972-ben a Londoni körúti 
nevelő otthon 232 ezer, a 
Kállai Éve leányotthon 180 
ezer forint értékben kifejez-
hető támogatást kapott, és 
1973-ban az Ifjú Gárda ifjú-
sági város 244 ezer forintos 
segítséget élvezett. A társa-
dalmi munkák összértéke 
1969-től 1973-ig közel 880 
ezer volt 

nn 
Hasznosabb lenne, ha 

ezentúl az anyagiakat nem 
a brigadtagok pluszmunkája 
jelentené elsősorban, és nem 
a sokszor kis fizetésű embe-
rek összegyűjtött pénze, ha-
nem a vállalatok juttatása 
— mert erre a kormányren-
delet lehetőséget ad —, s az 
emberek szabad idejükben a 
gyermekek nevelésével tud-
nának foglalkozni, vagy 
üdültetni tudnák őket. 

Szinte már szállóige, hogy 
a nevelőotthon mindent 
megadhat, csak a családot 
nem pótolhatja. De a tartós 
külső kapcsolatok, nem a 
sajnálkozás, hanem az igazi, 
meleg emberség helyettesít-
hetné az elveszett családot. 
Minderről hírt visznek majd 
azok a szocialista brigádve-
zetők, akik a vállalatok kép-
viseletében részt vettek az 
albizottság ülésén. 

Szőke Mária 

Az országgyűlés mezőgazdasági 
bizottságának ülése 

Kedden délelőtt a Parla-
ment Gobelin-termében ösz_ 
szeült az országgyűlés mező-
gazdasági bizottsága: a kép-
viselők a mezőgazdaság kis-
üzemeinek, a háztáji és ki-
segítő gazdaságoknak, vala-
mint az egyéni termelőknek 
a helyzetét elemezték. A 
kisüzemek fontosságát bizo-
nyító számok: az összes föld-
terület 13.7 százaléka, a kert, 
gyümölcsös és szőlőművelési 
ágakban hasznosított főid-

területeknek pedig kishíján 
59 százaléka tartozik a kis-
üzemekhez. 

Szerepük a lakosság élel-
miszer-ellátásában igen fon-
tos. a kisüzemek adják a 
mezőgazdasági termékérté-
kesítésének csaknem 15 szá-
zalékát. Zöldségből az or-
szágos termésnek mintegy 
31 százaléka kerül ki ezek-
ből a gazdaságokból, s közel 
300 000 hektoliter bort érté-
kesítenek évente, (MTI). 

Helyet! 
A Budapest—Szeged kö-

zött robogó gyorsvonat pe-
ronján állok, s csak lassan 
tudatosul bennem, hogy egy 
öt évvel ezelőtt történt je-
leneten töprengek. Aknor 
egyetemista társaimmal szo-
rongtunk kinn a folyoson, 
csomagjainkat is kézben 
kelleti tartanunk, boldog 
volt, aki mindkét lábával 
szilárd talajon állhatott. 
Középkorú, jól öltözött lcr-
fival keveredtünk nagy vi-
tába. Két üres üvegetakart 
visszavinni az étkezőkocsi-
ba, amely tőlünk a harma-
dik szerelvény volt. Hiába 
érveltünk, hogy legyen te-
kintettel másokra is, nem 
engedett. Végül négy! fo-
rintért megvettük tőle a be-
tétet, s ezzel megvásárol-
tuk viszonylagos nyugai-
munkaL 

Iskolai szünet előtt vagy 
után, BNV idején, neveze-
tesebb sporteseményekkor 
stb. előfordul, hogy nem 
jut mindenkinek ülőhely a 
vonaton. Az utasok idege-
sek, türelmetlenek, indula-
tosak ilyenkor. Legtöbbjük 
mindenáron helyet akar 
magának szerezni. És sok-
szor nem is olyan egyértel-
mű. hogy kinek van igaza. 
A fenti esetet is az alig ne-
gyedórája történtek juttat-
ták eszembe. 

Indulás előtt pár perccel 
fiatal házaspár szállt fel a 
zsúfoh vonatra két gyerek-

kel és a nagymamával. Az 
utóbbi megállt az első tűi-
kénél, s arrogáns hangon 
felszólította az utasokat, 
hogy adjanak át ülőhelyet 
a lányának és az unokái-
nak. Pillanatnyi csend után 
két fiatalember felailt. 
Nyilvánvaló, hogy a Két-
éves kislány és az ötéves 
kisfiú nem bírta volna vé-
gigállni a hosszú utat. üe 
ülőhelyet kérni is leheléit 
volna. 

Nemcsak ezt a két péidal 
említhetem arra, hogy 
mennyire kicsinyesek, kö-
zömbösek, vagy éppen ag-
resszívek az emberek egy 
ilyen utazás alkalmával. 

„Ez az én helyem 1 Le-
foglaltam!" — és köröm-
szakadtáig harcolnak is ér-
te. Azután az út felét a 
folyosón töltik cigarettázva, 
vagy kiderül, hogy a kolle-
ga, akinek a helyet szán-
ták. mégsem ezzel a vonat-
tal utazik. Van. akit nem 
érdekel, hogy ülnek az ál-
tala kiszemelt részen. „Mi-
ért mennek el sétálni" — 
mondja, és már rámolja is 
kifelé a távollevők csomag-
jait. 

Szegedhez közel járunk, 
s még mindig visszatérnek 
gondolataim a fenti jelene-
tekhez. Elképzelem, miként 
harcolnának, hogyan bán-
nának egymással „ismerő-
seim", ha nem egy ülőheiy 
lenne a tét! 

Haníis Agncs 


