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Munkásszállót 
MM „nyertek 

Rendhagyó szociális létesítmény 
a szegedi Volánnál 

Szért rendhagyó, mert a 
létrehozásához egy vállalati 
kollektíva szellemi vetélke-
dőn szerezte meg az anyagi 
feltételeket A szegedi Vo-
lán Vállalat munkásszálló-
járól van szó, tekintsünk ki-
csit vissza a történetére. 

Néhány évvel ezelőtt, 
1970-ben, a Volán Tröszt 
szellemi vetélkedőt hirdetett 
dolgozói között, pártunk X. 
kongresszusának tiszteletére. 
A versenyt 2800 csapat 
kezdte el, egy év múlva már 
csak négy jelent meg a Ma-
dách Színházban rendezett 
döntőben, köztük a szegedi 
Volán csapata: dr. Kuczik 
István előadó, az azóta el-
hunyt Katona György taxi-
sofőr, Neer Lajos statiszti-
kai csoportvezető és Mucsi 
Endre, akkor rakodógépja-
vító műhelyvezetó. ma ve-
zető garázsmester. A döntő-
ben első helyezést értek el, 
10 millió forintot nyertek. A 
díj odaítéléséről így szólt a 
Volán Tröszt levele: „ . . . vál-
lalatoknak az első díjként 
10 millió forintot juttatunk. 
A győztes csapat vállalata 
ezen összeget 1972. évi kez-
déssel és a beruházásokra 
érvényes előírásoknak meg-
felelően. a vállalati kollektí-
va döntése alapján, felhasz-
nálhatja szociális vagy kul-
turális beruházás megvalósí-
tására." A vállalat nagy kö-
zössége úgy döntött, hogy 
munkásszálló legyen a pénz-
ből. 

A tervek elkészülte után a 
Csongrád megyei Tanácsi 
Építőipari Vállalat el is kezd-

te a kivitelezést, ez év vé-
gére ígérték a befejezést. Az 
építők azóta vállalták, hogy 
Szeged város felszabadulása 
30. évfordulójának tisztele-
tére több hónappal előbbre 
hozzák az átadás határide-
jét, így a Volán dolgozói már 
kora ősszel birtokukba ve-
hetik az új létesítményt. 

A munkásszálló lényege-
sen megváltoztatja a gépko-
csivezetők szociális helyze-
tét. A bejáró vidékiek lét-
számaránya közel 30 száza-
lék, naponta 15 kilométert 
meghaladó távolságról utaz-
nak szolgálatba. Ha este ké-
sőn végeznek, nem tudják 
hol tölteni az éjszakát az el-
ső hajnali járatig. amivel 
hazamehetnek, reggel korán 
nem kezdhetnek dolgozni, 
mint a helybeliek. 

Benedek Tibor, a vállalat 
teherforgalmi és kereskedel-
mi főosztályvezetője mondta 
el, milyen óriási előbbrelé-
pés forrása lesz az ú j mun-
kásszálló. Kulturált körül-
mények között biztosítja a 
gépjárművezetők kötelező 
pihenőidejének eltöltését a 
vidékiek számára is, ez a fu-
varszerzés szempontjából 
sem lényegtelen, a közúti 
balesetek csökkentésének 
egyik biztosítéka pedig ép-
pen a nyugodt pihenés Elő-
segíti a lakossági szolgálta-
tások javulását is, mivel 
gyakorlatilag bármely gép-
kocsivezető szolgálatba lép-
het a kora hajnali órákban 
is, nem kell többé a tömeg-
közlekedési eszközökhöz iga-
zodniuk. A munkásszálló ez-

zel együtt mindenképpen a 
dolgozók kényelmét szolgál-
ja majd. 

Várják. is nagyon. A vál-
lalat szakszervezeti tanácsá-
nál Forráskúti Tibortól 
megtudtuk, hogy eddig több 
mint ezer óra társadalmi 
munkát ajánlottak föl az 
emberek azért, hogy az épít-
kezés befejezése után minél 
előbb birtokukba vehessék a 
munkásszállót, valamint a 
földszinti könyvtárt, olvasó-
termet és klubhelyiséget. A 
szociális igények kielégíté-
sén túlmenően, ez utóbbiak 
teszik lehetővé a szabad idő 
hasznos, önképző felhaszná-
lását. a fiatalok közös ren-
dezvényeit, szervezett szak-
mai továbbképzését, és még 
sok mindent, ami eddig hi-
ányzott. 

Kollektív szerzemény! 
Arra a bizonyos szellemi ve-
télkedőre sok csapat készült 
fel Szegeden is, egy tovább-
jutott és győzött, megszerez-
ve a beruházáshoz szükséges 
pénzt. Kollektív döntés 
alapján kezdődött az épít-
kezés, majd ősszel ismét köz-
belép a közösség az épület 
belső takarításánál, berende-
zésénél, a könyvtár költözte-
tésénél, tereprendezésnél, 
parkosításnál. A „millio-
mos" csapat nem hiába küz-
dötte végig a vetélkedőt. 
Pártunk XI. kongresszusa 
idején már foglalt lesz a 96 
ágy, nyüzsgő klubélet folyik 
a szegedi Volán Vállalat 
munkásszállójában. 

B. J. 

Pártoktatási évzáró: 

R l y o l c s j E 
v i z s g á z t a k 
s í k e r e s e n 

Tegnap délután tartolták elismerését és köszönetét, 
a pártoktatási év záróünnep- egyúttal abban a reményben 
ségét a vezető propagandis- is teszi, hogy a következő 
ták és szemináriumvezetők 
számára a Sajtóház klubjá-
ban. Az ünnepség elnöksé-
gében helyet foglalt dr. 
Varga Dezső, a városi párt-
bizottság titkára és Szabó G. 

oktatási év majd ugyanilyen 
jó munkára szólítja-serkenti 
a propagandistákat. 

A marxista középiskolák 
vezető propagandistái és 
propagandistái között a 25 

László, a városi pártbizott- l e g k i v á l ó b b könyvet és ok-
ság propaganda- es müve- ° . . 
lödési osztályának vezetője, levelet kapott a városi part-
Baranyi Istvánné megnyitó- bizottságtól, 
ja után dr. Varga Dezső ér-
tékelte a marxista középis-
kolák oktatási évének ered-
ményeit. 

Mint elmondotta, szerve-
zetileg is jó volt az oktatás, 
hiszen 44 csoportban, 900 je-
lentkezőből 800-an sikeres 
vizsgát tettek a tanév végén. 
Külön örvendetes, hogy a 
pártoktatásnak ez a formája 
nagy érdeklődést váltott ki 
nemcsak a párttagok, de a 
pártonkívüliek között is — 
ez utóbbiak részaránya kö-
zel 50 százalékos volt. Az 
elmúlt tanévben a központi 
előadások mellett kihelye-
zett tanfolyamok is voltak. 
A városi pártbizottság úgy 
értékeli, hogy a marxista 
középiskola sikere hosszabb 
évekre kihat, hiszen előkép-
zést és kedvet ad a tanul-
mányok továbbfolytatásához, 
sokan jelentkeznek a hall-
gatók közül a marxista—le-
ninista esti egyetemre, de 
valamennyien jól kamatoz-
tatják a tanultakat a napi 
politika megértésében, és az 
aktiv politikai munkában. 
Dr. Varga Dezső kiemelte: 
a tanfolyamok sikere, a hall-
gatók jó képzése elsősorban 
a vezető propagandisták jó 
munkáján múfik. S amikor 
ezért a jó munkáért tolmá-
csolja a varosa pártbizottság-

Korszerűbb 
textíliák 

Szerdán a Könnyűipari 
Minisztériumban a textil- és 
textilruházati iparnak az 
utóbbi egy esztendőben el-
ért gyártmányfejlesztési 
eredményeiről tájékoztatták 
a sajtó munkatársait a Tex-
tilipari Minőségellenőrző In-
tézet vezető szakemberei. 
Minden iparban tovább fej-
lődött. korszerűsödött a ter-
mékek listája. Egyebek kö-
zött elmondották, hogy a re-
konstrukció során a textil-, 
textilruházati ipar megtette 
az első komoly lépést a 
technikai bázis biztosítására. 

Román 
pártmunkás-
küldöttség 
hazánkban 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bi-
zottságának meghívására 
Teodor Comannak. a Román 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága tagjának, a Tul-
cea megyei pártbizottság el-
ső titkárának vezetésével 
szerdán, tegnap, román párt-
munkásküldöttség érkezett 
Budapestre. A küldöttséget a 
Ferihegyi repülőtéren Klézl 
Róbert, a Központi Bizott-
ság gazdaságpolitikai osztá-
lyának osztályvezető-helyet-
tese fogadta. Jelen volt Ioan 
Cotot. Románia magyaror-
szági nagykövete. (MTI) 

r e s z v e t t c í i i í r a t a 
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK. 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bi-

zottsága Komócsin Zoltán elvtársnak, a testvéri magyar 
párt kiemelkedő személyiségének, az MSZMP Politikai Bi-
zottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának várat-
lan elhunyta felett érzett mély részvétét tolmácsolja az 
MSZMP Központi Bizottságának, az elhunyt családtagjai-
nak és rokonainak. 

Mi úgy ismertük Komócsin Zoltánt, mint állhatatos 
marxista—leninistát, a magyarországi szocializmus követ-
kezetes és elvhű harcosát, lelkes internacionalistát, jó baj-
társat a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban 
kifejtett közös tevékenységben, a Szovjetunió őszinte ba-
rátját. 

A szovjet kommunisták, magyar barátaikkal együtt, 
fájlalják a veszteséget és örökre megőrzik emlékezetükben 
Komócsin Zoltán elvtárs nagyszerű alakját. 

AZ SZKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. 

Pártmunka 
a műszaki haladásért 

Nem állunk messze az körülményeknél „állt meg az vevői nemcsak azt látják, 
igazságtól, ha azt mondjuk: idő!" Arról van ugyanis szó, hogy mi nem jó a munkahe-
a műszaki fejlesztés, az új hogy a korszerűség tartalma lyen, hanem azt is: mit kell 
gyártmányok bevezetésével, szinte napról napra váltó- tenni, hogy a helyzet meg-
új technológiák meghonosí- zik. Amiről tegnap még változzék. Ügyis mondhat-
tásával összefüggő politikai úgy gondoltuk, hogy a lehető nánk: bírálnak és javasol-
tevékenység a pártmunka legjobban csináljuk, az hol- nak is egyszerre. Sajnos — 
egyik legnehezebb, s ugyan- nap már elavultnak bizo- mint az újítók és feltalálók 
akkor helyenként meglehe- nyúlhat. nemrég megtartott IV. or-
tősen elhanyagolt területe. A lépéstartás szükséges- szagos tanácskozásán töb-
Többnyire nem az a prob- ségével szemben áll a meg- ben elmondták — ezeket a 
léma, hogy nem foglalkoznak szokotthoz való ragaszkodás, javaslatokat még nem min-
ezekkel a kérdésekkel az a kényelemszeretet, eseten- denütt fogadják úgy, ahogy 
üzemi pártszervezetek. A ként a megelégedettség, más- azt joggal el lehetne várni, 
vállalati terv kialakításakor kor a lemondó tehetetlen- Az újitótevékenység azt 
és a végrehajtás értékelése- ség. Az ilyenfajta magatar- jelenti, hogy a dolgozó részt 
kor általában napirendre ke- tást elfogadni, teret engedni vállal termelőegysége 
rül a téma, hiszen a mű- neki annyi, mint ha lemon- gondjaiból, s azon fáradozik, 
szaki fejlesztésre is tervké- danánk a fejlődésről, jobbat, hogy javaslataival, észrevé-
szül. Inkább az a gond: ho- többet akaró szándékunkról, teleivel enyhítse azokat. Ko-
gyan tárgyalja ezeket a lát- Megfigyelhető, hogy az ilyen rábban ez a képesség a gaz-
szatra kimondottan műszaki, felfogást vallók többnyire a dag szakmai tapasztalatokra 
technológiai kérdéseket, mi- pénzhiányra panaszkodnak, épült, arra a viszonyra, 
re ösztönözzön, milyen igé- Nem fejlesztik valahol a amely a munkás és a munka 
nyekkel éljen a helyi gazda- gyártást? — nincs pénz! között a termelési folyamat-
sági-műszaki vezetéssel Rosszak a munkakörülmé- ban kialakult. Ma azonban 
szemben a pártszervezet. nyek? — javítására nincs ezzel mindinkább pát-ceul a 

* anyagi lehetőség! Rossz mi- technikai tudás is. Napjaink 
Az egyik lényeges dolog: nőségű a termék? — új gép munkása — éppen tudása ré-

kellene, de nincs miből! És vén — igényesebb a müsza-
sorolják az ilyenféle indo-
kok és érvek garmadáját, 

mit 

ki vezetők tevékenysége 
iránt, s ha megfelelően ösz-
tönöz rá a munkahelyi lég-
kör, akkor viszonyuk alko-
tóbb is a korábbinál. Ez 

Híd 
a Tiszán 

A 470 méter hosszú, csaknem 160 millió forint beruhá-
zással épülő algyői közúti hidat ez év szeptemberében 
adják át rendeltetésének. Elkészültével a Szeged—Deb-
recen közötti 47-cs főközlekedési út függetlenné válik az 
algyői vasúti hídtól, amelyen jelenleg gyakran hosszú 

gépkocsisorok várakoznak átbocsátásra. 

tisztában kell lennünk az-
zal, hogy a műszaki fejlesz-
tés nem kampányfeladat, ha-
nem a termeléssel együtt járó hogy megmagyarázzák: 
állandó és komplex folya- miért nem lehet, 
mat. Ez azt is jelenti, hogy a Való igaz, hogy agitációval 
legkorszerűbbnek tartott ter- nem pótolható a beruházás, azonban ma még sok helyen 
mék, a legjobbnak ítélt gyár- a fejlesztéshez szükséges másként van. Munkahelye 
tási módszer, a legcélszerűb- pénz. Azzal még nem vál- válogatja, de összességében 
ben kialakított üzemmenet tozik jobbra a helyzet, hogy nem lehetünk elégedettek az 
sem teszi feleslegessé: ott is, kinyilvánítjuk szándékunkat, újítók és vezetők viszonyá-
és olyankor is éltetni kell a Az agitációt azonban nem val. Az újító sok helyen méfi 
jobbat akaró szemléletet, valami helyett szükséges al- mindig amolyan „nehéz em-
Hát még ahol vagy a ter- kalmazni, hanem valamiért, ber", akinél eleve valami-
méknél, vagy a gyártási el- Azért például, hogy ne cso- lyen anyagi önzést, sőt oly-
járásoknál, vagy a munka- dákra váljanak, ne valami- kor visszaélést gyanítanak, 

féle „terülj asztalkámra", ha- aki a vezetők szerint néha 
nem a meglevő adottságokat, lejáratja tekintélyüket, meg-
a helyenként nem kevés és bontja a rendet. Ezzel is 
nem nagyon rejtett tartalé- magyarázható, hogy száz 
kokat hasznosítsák. munkás közül csupán három 

A fejlesztés általában va- az újító, 
lóban pénzbe kerül, de rit- * 
kán tesszük hozzá: vissza is Kézenfekvő dolog, hogy a 
terül, mert ha komplex, pártszervezetnek a szemlélet egeszen bizonyosan gazda- f o r m á l á s á b a n r e n d k í v ü l n a g y 

redme- szerepe van. Ha a pártszer-
vezet támogatja az újat, a 

* jobbat akarókat, akkor a 
A műszaki fejlesztés min- légkör nem dermed meg, a 

den ága érinti a dolgozó em- munkás nem marad magára, 
bert, úgy is mint termelöt, a vezető nem érzi sértve ma-
és úgy is, mint fogyasztót, gát. Ezért minden üzemi 
Az ú j üzemrészben ki/ltu- pártszervezetnek olyan vi-
ráltabbak a munkakörülmé- szonyok kialakítására és 
nyek, az új technológiával megerősítésére kell töreked-
könnyebb a munka, a kor- nie, ahol nem a rangok do-
szerű terméket szívesebben minálnak. hanem a tudás, 
vásárolja. Vagyis közvetve, ahol a gondolat értéke és 
vagy közvetlenül érdeke fű- nem annak kifejtési módja 
ződik ahhoz, hogy üzemében, az elsődleges, 
vállalatánál milyen a mű- Alapvető tehát, hogy mi-
szaki fejlesztés. Ez az érde- lyen a kollektíva „hozzáállá-
keltség azonban nem érvé- s a " a fejlesztéshez. Ha azt 
nyesül automatikusan. Ezt nézik, hogyan segíthetik egy-
fel kell ismertetni — a konk- m ás munkáját, akkor a 
rét körülmények alapján —, mondvacsinált korlátok el-
s ösztönözni kell érvénye- tűnnek, s a valóságosak is 
sítését. leküzdhetők. A pártmunka 

A dolgozók részvétele a legnagyobb eredménye ép-
műszaki fejlesztésben az pen az, ha a fejlesztés leg-
újitó-feltaláló mozgalmon főbb forrása az a belső szik-
keresztül alakulhat ki a leg- ra lesz, ami minden alkotó 
jobban. E mozgalom részt- emberben él. 

ságosabb termelést 
nyez. 


