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Nem Tisza — 
Hungária 

Május 15.1 lapunkban szó-
vá tettük, hogy az épülő 
•zegedi új szállodát mint 
„Hotel Szeged'Vet emlege-
tik. holott ez az elnevezés, 
híbris lenne, mivel Szeged-
étterem működik már a vá-
rosban. s különben sem sze-
rencsés a város nevével je-
lölni egy szállodát. Észrevé-
telünkre Bodola Miklós, 
Szeged megyei város taná-
csa vb kereskedelmi osztá-
lyának vezetője a következő 
levelet küldte szerkesztősé-
günknek: 

..Régen eldőli, hogy ag új 
szálloda felépülése után a 
jelenlegi Hungária-szálloda 
— mely életveszélyessége 
miatt mint szálloda nem is 
működik — megszűnik, és 
az új szállodát ..Hungária" 
néven nyitjuk meg. Ezzel az 
elnevezéssel utalunk a meg-
szűnő és kedvelt, valamint 
közismert szálloda elnevezé-
sére. valamint arra ts, hogy 
üzemeltetője a HUNGAR-
HOTELS Vállalat lesz." 

Nyári 
egyetem 

Hazánk egyik legrégibb 
nyári egyeteme, a Pécsett 
működő „népek barátsága"' 
nemzetközi egyelem, tizenha-
todszor fogad vendégeket az 
idén itthonról és külföldről. 
Nevének megfelelően a né-
pek közötti barátságot és 
megértést szolgólja, s prog-
ramja során sokoldalúan mu-
tatja be a mai magyar való-
ságot. 

Mintaszervezés 
a mezőgazdaságban 

A mezőgazdaságban nem-
csak kívánatos cél, de egyre 
inkább mindennapi gyakorlat 
a korszerű üzem- és munka-
szervezés. Csak a legjellem-
zőbb — és szinte mindenki 
előtt ismert — példák: a szo-
cialista nagygazdaságok ter-
melési rendszerei, mindenek-
előtt a Bábolnai Mezőgazda-
sági Kombinát baromíiprog-
ramja és kukortctermelési 
rendszere, amelyek a fejlődés 
két jelentős állomásának te-
kinthetők. Ezeket ma már a 
növénytermesztésben és az 
állattenyésztésben gazdasá-
gok sora követi és alkal-
mazza. 

Az iparszerű termelési 
rendszerek a leggyorsabban 
tárják fel a termelésben rej-
lő tartalékokat, s ezek meg-
szervezésében határozottan 
felismerhetők a rendszerel-
méletű szervezés szempont-
jai. követelményei. S ami 
még szerencsésebb: a mező-
gazdaságban végbemenő 
technikai forradalom —szak-
nyelven ezt „zöld forrada-
lomnak" nevezik — egyre in-
kább összekapcsolódik a szé-
les körű szervezési mozga-
lommal. A szervezésfejlesz-
tésről szóló kormányhatáro-
zat, valamint annak végre-
hajtását szabályoió minisz-
tériumi irányelvek és intéz-
kedések nyomán a gazda-
ságok és a vállalatok már 
1972-ben megkéselték az in-
tenzív szervezési munka elő-
feltételeinek megteremtését. 

A személyi, tárgyi éB anya-
gi feltételek előzetes vizsgá-
lata alapján az ágazat 14 
vállalatát szemelték kt a 
mintaszervezési programok 
elkészítésére. Az egyes vál-
lalati programokat a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi 

Ki van a tojásban? 
Színes magyar film. Irta: 

Simonffy András, rendezte: 
Szálkái Sándor, fényképezte: 
Herczcnik Miklós, zene: Málé 
Péter. Szereplők: Mensáros 
LászlO. Tninanck Nándor, 
Balársovits Lajos. Kazán Ist-
ván, Jani Ildikó, Máriáss 
Melinda. 

Nem számoltam meg, há-
nyadik nagyszerű magyar 
filmvígjáték ötlete fut zá-
tonyra, mire elkészül. Szinte 
sorakoznak a kiváló írók 
nagyszerűbbnél nagyszerűbb 
filmötletet, azok a sztorik, 
melyek magukban rejtik az 

i igényes tartalmú, gondolatok-
ra ls építő vígjáték lehelősé-
gét. Simonffy András forga-
tókönyve, melyből a Ki van 
a tójában? című új magyar 
film született, groteszk alap-
helyzetre épül. Csakhogy, a 
groteszk éppen azért groteszk, 
mert bármilyen képtelen, le-
hetetlen, kifordított dologról 
beszél, mindig komolyan ve-
sz) önmagái. Ebből adódnak 
aztán a komikus helyzetek, 
ebből születik az igényes víg-
játék. Nem ül fel alkalmi 
geg-eknek, bohózat I elemek-
nek, kikerüli n kísértő, fel-
színes, komikus eszközöket. 
A rendező Szalkal Sándor 
első nagy Játékfilmjébe ezek-
nek nem tudott ellentálinl, 
minden ötletét bele akarta 
sűríteni filmjébe. Éppen 
emiatt csúszott el a film a 
groteszktől a bohózaf felé. 
Kárára! 

Az ország egy eldugott, 
hegyekkel övezett zugában1 

működik egy meteorológiai 
állomás, a Szélei vé. Legalább-
is látszatra meteorológiai 
állomás — az előrejelzéseket 
egy csúzos öregasszonytól 
szerzik be. Ide kerül egy fia-
tal, ambiciózus geológus-
meteorológus, aki régóta fi-
gyeli az intézet fölött maga-
sodó hegy mozgásait. Dol-
gozni szeretne, megakadá-
lyozni a hegyomlást. Igyeke-
zete azonban számtalan aka-
dályba ütközik. A meteoroló-
giai megfigyelőkben szárnya-
sok tanyáznak, az intézetve-
zető professzor mesterséges 
lkukkal kísérletezik, a kamio-

nok külföldre szállítják az 
árut. Zeke Zoltán, a fiatal-
ember mire lassan rájött, 
hogy micsoda szélhámosok 
közé került, a hegyomlás vé-
getvet a praktikáknak, a bio-
meteoroióglának. 

T. L. 

Minisztérium szakemberei 
vizsgálták felül, ha szükséges 
volt, kiegészítették, ily módon 
is biztosítva, hogy a vállalati 
programok szervesen illesz-
kedjenek az egész mezőgaz-
daság. illetve élelmiszergaz-
daság középtávú munka- és 
üzemszervezési feladatainak 
sorába. 

A minisztérium már a 
programok előkészítésének 
időszakában sem hagyta ma-
gukra a kiszemelt vállalato-
kat, gazdaságokat: a mező-
gazdaság és élelmiszergazda-
ság 1975-ig szóló feladatait 
tartalmazó útmutatót adott 
számukra. 

A végeredmény rendkívül 
sokszínű: nemcsak a speciá-
lis gazdálkodási módszerek, 
hanem a vállalatgazdaság ál-
talános fejlesztési feladatai is 
felfedezhetők a szervezési 
programokban. A baromfite-
lepek munkaszervezetének é6 
technológiájának korszerű-
sítése, a lucernabetakarítás 
komplex gépesítésével együtt-
járó szervezési feladatok, a 
zöldségtermelő bázisüzemek 
kialakításával és továbbfej-
lesztésével kapcsolatos szer-
vezési feladatok. vagy a 
konzervgyártó Vonalak ka-
pacitáskihasználásának foko-
zása mellett a bérszámfejtési 
ügyvitel racionalizálása, az 
optimális műszakszám meg-
állapítása, a túlórák csökken-
tese, a munkaerő-gazdálkodás 
módszereinek felülvizsgálata 
is „mintaszervezési" feladat 
a kijelölt Üzemekben. 

Vagyis, az élőmunka haté-
konyságának fokozása a me-
zőgazdaságban és az élelmi-
szeriparban éppen olyan fon-
tos feladattá vált, mint az 
ipar bármely vállalaténál. 

A szervezési programok 
sokrétűségével kapcsolatban 
bizonyos aggályok is tapasz-
talhatók: vannak, akik úgy 
vélik, hogy talán túl sokat 
vállaltak a mlntaszervezések-
re kijelölt gazdaságok, félő, 
hogy túlbuzgók voltak és nem 
lesz erejük, lehetőségük — 
bizonyos feltételek hiánya 
miatt — mindennek a vég-
rehajtásához. 

A legfontosabb feltétel 
kétségtelenül — akárcsak az 
Iparban — a kellő számú és 
jól képzett szakember. Ennek 
érdekében kezdték el — már 
1969-ben — a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetemen az 
Uzemszervező agrármérnökök 
képzését. Emellett tavaly há-
rom felsőfokú tanintézetben 
is hozzákezdtek a szervező 
szakemberek képzéséhez, va-
lamint nagy körültekintéssel 
megteremtették a vezetőto-
vábbképzés fejlett rendsze-
rét is. 

Vérles Csaba 

Aranyat ér 
Kiadós májusi esők 

A közmondás szerint a 
májusi eső aranyat ér, s ez 
az idén a száraz tél és ta-
vasz után különösen igaz. 
Gazdasági növényeink fej-
lődésének döntő szakaszá-
ban vagyunk, s a tavaszi 
fagyveszély elmúltával a jó 
termés nagymértékben a 
kellő vizellátottságtól függ. 
A szárazság Alföldünk déli 
részén már tavaly július óta 
tartott, s a hómentes tél és 
a tavasz elejei száraz me-
leg időjárás miatt április 

közepére a termőtalaj fel-
ső rétegeinek vízkészlete 
csaknem teljesen elfogyott. 
Valóban a huszonnegyedik 
órában jött meg a régóta 
várt éltető eső. amely áp-
rilis 30-a óta tartósan és 
folyamatosan pótolja or-
szágszerte az elmúlt hóna-
pok adósságát. 

Az alábbi kimutatás alap-
ján tekintsük át röviden 
a Dél-Alföld csapadékviszo-
nyalt az április 30—május 
20. közötti három hétről. 

Csapadék 

Bácsalmás 
Kiskunhalas 
Kiskunfélegyháza 
Kistelek 
Szentes 
Szeged 
Makó 
Mezöltegyes 
Orosháza 

ápr. 30— Csapadékos A normái 
máj. 20. százalékban nap 

72 mtn 160 12 
47 mm 124 12 
45 mm 112 11 
60 mm 147 10 
47 mm 110 9 
AB mm 123 9 
60 mm 142 13 
76 mm 185 13 
69 ltlm 182 10 

Látható, hogy a Dél-Al-
föld az elmúlt három hét-
ben mintegy 50—80 ntm 
közötti csapadékot kapott, a .. 
területre hullott átlagos második oszlopában feltün. 
esőmennyiség kereken 60 tettük, hogy a lehullott eső. 

mm fölt. ami négyzetméte-
renként ugyanennyi liter 
Vtzet jelent. Táblázatunk 

mennyiség a szóban forgó 
háromhetes időszak sokévi 
átlagos csapadékának hány 
százaléka. Megállapítható, 
hogy a DéLAlfőtd jelentós 
részén több mint másfélszer 
annyi hullott le, mint 
amennyi ebben az (dóstok-
ban szokásos, s a három 
hétből 9—13 napon mértek 
esőt. A legnagyobb esők. 
május 1-én és 16-nn hul-
lottak. így 1-én Orcaházán 
30, 16-án Mezőhegyesen 28. 
Makón 24. Szegeden 20 
mm-t Jegyeztek fel. 

A csapadékos, borús idő-
járás miatt a hőmérséklet 
a z időszak túlnyomó részé-
ben Jónoí az évszaknak 
megfelelő sztrtt alatt ma-
radt. Mivel az idén májusi 
esők eléggé egyenletes Idő-
beli eloszlásban és hűvös 
Időjárás mellett hullottak, 
viszonylag csekély volt az 
elfolyásból és párolgásból 
eredő veszteség. így a víz a 
növényzet számára jól hast_ 
nosult, a talajt kellően át-
áztatta. 

Dr. Péczely O.vörgy 
egyetemi tanár 

Színek, fazonok 
A divat síüUtMről 

Fiatalok 
vetélkedője 
Az NKFV központi iparte-

lepén, Algyőn rendezte meg 
a KISZ Csongrád megyei 
Bizottsága az üzemek fiatal 
mérnökeinek, közgazdászai-
nak és technikusainak me-
gyei vetélkedőjét tegnap, 
csütörtökön. Az egész napos, 
kétfordulós versenyben 191 
csapat indult. A téma az 
üzem- és munkaszervezés 
volt, valamint aktuális ifjú-
ságpolitikai kérdések. 

A délelőtti „selejtező" 
után 8 csapat maradt ver-
senyben. A zsűriben helyet 
fogialt Perjési József, az 
MSZMP Csongrád megyei 
Bizottsága gazdaságpolitikai 
osztályának munkatársa, Fe-
kete Tibor, a KISZ Közpon-
ti Bizottsága ifjúmunkás 
osztályának munkatársa. Bó-
dt György, a KISZ Csong-
rád megyei Bizottságának 
titkára, Kovács Lajos, az 
SZMT ifjúsági bizottságának 
vezetője és dr. Kapás Pál. a 
Textilművek osztályvezetője., 
Első helyezést ért el a sza^ 

lámigyár csapata: Dobó 
Etelka, Maczelka Judit, Do-
böczky Károlyhé. Második 
lett a DÉLÉP, harmadik pe-
dig a FÉG Makói Gyárának 
csapata. 

Szinte mindennapos téma, 
hogy az ember gyakran nem 
kap olyan színű ruhát, ami-
lyet akar; olyan fazonú ci-
pőt, amit elképzelt; olyan 
kiegészítő divatcikkeket, 
amilyeneket szeretne. Pedig 
elég nagy és bővülő a vá-
laszték, miért akkor a pa-
nasz? Közismert, hogy az 
emberek ízlése különböző, 
nagyon nehéz kielégíteni a 
konfekcióipar igyekezete el-
lenére. Az is igaz, hogy mi 
mindig legalább egy-másfél 
évvel járunk az európai di-
vat mögött. Mi ennek az 
oka? Kérdésünkre Vass Sán-
dortól, a Divattervező Vál-
lalat igazgatójától kaptunk 
választ, aki a Szegedi Ruha-
gyárban tartott előadást a 
divattervezésről, összefüg-
géseiről. 

Többek között elmondta, 
hogy az európai divat az 
utóbbi 20—25 évben erősen 
koncentrálódott. A nagy di-
vatházak színekben és for-
mákban többnyire ugyanazt 
az irányvonalat követik, el-
tekintve attól a néhány be-
mutatótól, ahol a nagyon fia-
talok számára bolondos, kü 
lönleges dolgokat láthatunk 
Nyugat-Európában, vagy pél-
dául Japánban. Magyaror-
szágnak eddig nem volt szo-
ros kapcsolata a nemzetközi 
divattervező szervezettel, így 
az információk mindig kés-
ve érkeztek, ezért nem tud-
tunk szorosan felzárkózni az 
európai divathoz. A Jövőben 
más lesz a helyzet. Idén. ja-
nuár 1-től magyar szakembe-
rek is megjelennek a di-

vattervező nemzetközi érte-
kezleteken — legutóbb feb-
ruárban volt Ilyen, legköze-
lebb júniusban lesz —, köz-
vetlenül értesülnek a szfnek, 
fazonok alakulásáról. Mivel 
a divat tulajdonképpen gaz-
dasági és kereskedelmi kér-
dés is, mindkét oldal kép-
viselői részt vesznek ha-
zánkból az európai divat 
születésénél. 

— Nyugat-Európában a di-
vat is a tőkés manipuláció 
egyik fajtája — mpndotta 
Vass Sándor —, nálunk 
azonban más a cél. Elma-
radni azért mégsem lehet, 
hiszen a divat nemzetközi, 
gazdasági és társadalmi vi-
szonyainknak megfelelően 
kissé igazítani, nyirbálni kell 
a kreációkat. 

A nemzetközi szervezet ér-
tekezletein a tagországok 
képviselőt meghatározzák az 
alapszíneket és azok árnya-
latait. előbb a textiliákét, 
majd a bőrökét a cipőipar és 
bőrdíszmflkészítés számára. 
Az alapszínekből ezután ki-

ki a saját hazájában meg-
tervezi a mintákat és a for-
mákat, a nemzeti ízlés és 
egyéb feltételek szerint. A 
magyar szakemberek is ha-
zahozták februárban az 
irányBzíneket, kérdés, a ma-
gyar textilipar elhiszi-e ne-
kik, hogy valóban ez lesz a 
divat. Amennyiben az Ipar 
most megrendeli a festéke-
ket, és mindent megtesz, 
ami szükséges, 1975—76 
őszén mi is az európai di-
vatnak megfelelően öltöz-
ködhetünk, egyetlen nappal 
se maradunk el. 

A Divattervező Vállalat 
igazgatója beszélt arról IB. 
hogy a mini lassan magyar 
népviselet lesz. máshol mái 
nem hordják. Ahhoz azon-
ban. hogy a konfekciólpai 
felzárkózzon az Európában 
mostanában elterjedt térd-
középig érő, vagy annál is 
hosszabb szoknyadlvathoz, a 
tömegkommunikációs eszkő-
zök segítségére is szükség 

Cikkünk nyomán: 

11 gépjárművezetői orvosi 
vizsga új rendje 

A Délmagyarország május 9-i számában megjelentek 
a Magyar Autóklub szegedi csoporja elnökének észrevéte-
lei a rendelőintézeti vizsgálat fonákságairól. Dr. Salgó Gá-
bor igazgató főorvos értesítette a klub vezetőségét, hogy az 
észrevételekel figyelembe véve a továbbiakban naponta 20 
főt jegyeznek elő orvosi vizsgálatra, mégpedig úgy, hogy 
tizet 11 órára, tízet pedig 12 órára kérnek be. így remél-
hető. hogy a várakozási Időt legfeljebb egy órára sikerül 
csökkenteni, s ezt háromévenként feltételezhetően senki 
sem fogja terhesnek érezni. 

Szakmai 
gyakorlat 

az NDK-ban 
Nemrég kezdődött meg a 

Német Demokratikus Köz-
társaságba — szakmai gya-
korlatra — kiutazó fiatalok 
jelentkezése. Már eddig is 
sok fiatal jelentette be rész-
vételi szándékát. Elsősorban 
autószerelőnek, mechanikai 
műszerésznek, burkolónak és 
szakácsnak jelentkeznek, 
ugyanakkor sok még a be-
töltetlen hely: a forgácsoló, 
lakatos, kazánkovács, elekt-
roműszerész, villanyszerelő, 
vegyipari, asztalos és kerá-
miadíszítő szakmában, va-
lamint a szakképzetlen fér-
fiaknak és nőknek betaní-
tást igénylő munkaterülete-
ken. 

Az iskolából idén kikerülő 
fiataloknak különösen ked-
vező az NDK- és a magyar 
üzemek közötti együttműkö-
dés keretében történő mun-
kavállalás. Ezekben az üze-
mekben ugyanis igen jól 
-szervezett a szakképzés. 

ülésezett 
a könyvtárközi 

bizottság 
A tanácsi, szakszervezeti, 

üzemi, valamint a tudomá-
nyos könyvtári hálózatok ve-
zető szakembereinek részvé-
telével ülést tartott Szegeden 
a könyvtárközi bizottság. A 
tanácskozás napirendjén a 
közművelődési szakfelügye-
let kérdései szerepeltek. A/ 
előterjesztést beható vita 
után a bizottság elfogadta. 

A könyvtárközi bizottság 
állást foglalt a szervezeti és 
működési rend, a Könyvtáros 
Egyesület működése, vala-
mint az 1974/75. évi munka-
program véglegesítésében. El-
határozta, hogy legközelebbi 
ülését, melynek napirendjén 
az intézmények közötti mun-
kamegosztás és az iskolai 
meg közművelődési könyvtá-
rak együttműködésének kér-
dései szerepelnek, szeptem-

ftberben tarlju; 


