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Megvalósítható javaslatok 
Sikeres az idegenforgalmi pályázat 

A Csongrád megyei tanács 
kereskedelmi osztálya jú-
niusban hirdetett pályázatot 
Szeged és környéke Hód-
mezővásárhely, Szentes. Ma . 
kó és Csongrád tízéves táv-
lati idegenforgalmi fejleszté-
sére. A pályázatnak az volt 
a célja, hogy a beérkező ja-
vaslatokat összegezze az 
Idegenforgalom fellendítésé-
nek érdekében, továbbá, 
hogy mit lenne még célszerű 
bekapcsolni az idegenforgal-
mi kínálatba. Hogyan lehet 
a fogadóképességet fejleszte-
ni, a be l . és külföldi turiz-
mus igényeit minél jobban 
kielégíteni amellett, hogy fi-
gyelembe vesszük Szeged és 
Csongrád megye lakosságá-
nak igényeit a népgazdasá-
gi és az idegenforgalmi ér-
dekek szolgálatában. 

Számos mű. átfogó dolgo-
zat érkezett a pályázatra 
Szegedről, Hódmezővásár-
helyről, Szentesről. Makó-
ról és Csongrádról. Az 
MTESZ megyei szervezete 
által létrehívott öttagú 
munkabizottság — Vida 
László erdőmérnök, dr. Andó 
Mihály kandidátus, Farsang 
Lászlóné dr.. a megyei ta -
nács kereskedelmi osztályá-
nak vezetője, dr. Antalffy 
Györgyné. az Idegenforgal-
mi Hivatal vezetője. Kocsis 
János építészmérnök — ér-
tékelte az értékes pálya-
munkákat. Egészében átfog-
ják azokat a lehetőségeket, 
amelyeket idegenforgalmunk 
felhasználhat a fejlődés ér-
dekében. A pályázatok kö-
zött szerepel létrehozni Sze-
geden. a paprika városában 
paprikamúzeumot egy alsó-
városi „napsugaras" házban. 
Tápén be lehet mutatni az 
Árpád-kori templomrészt, a 
gyékényszövő ipart, Szőre-
gen a műemlék jellegű szerb 
templomot. Kiskundorozs-
mán a szélmalom mellett 
népzepei találkozók rendezé-
sét javasolja egy dolgozat. 

Szeged strandolási adott-
ságait elemzi az egyik pá -
lyamű. s a pályázó kitér a 
további lehetőségek felkaro-
lására. Strandolásra alkal-
masnak lá t ja a baktói lakó-
telep mögött, az úgynevezett 
Bika-tavat, Tar jánban pe-
dig a körtöltés mellett hú-
zódó erdő rendezésével ki-
építhető egy pihenőhely és 
tornapálya. Számos dolgozat 
valósággal Illeszkedik ak-
tuális várospolitikai kérdé-
sekhez. Szerepel ezekben 
még több parkolóhely kiépí-
tése, további benzinkutak lé. 
tesítése, a köztisztaság kor-
szerűsítése. komp- és séta-
hajójáratok szervezése, csó-
nak- és kajakkölcsönzés. . a 
város közlekedéséből kiiktat-
ható sorompók megszünte-
tése. tömegközlekedési esz-

közök menetidejének rövi-
dítése. 

Szeged természeti, építé-
szeti látványosságai és adott-
ságai mellé felsorolja egy 
pályázó a Vetyehát, a Fehér-
tó és a Sasér bemutatását 
hazai és külföldi vendége-
inknek, ugyanakkor javasol-
ja egy SZOT gyógyszálló épí-
tését. A Vársátány fa- és bo_ 
korállományának kiegészíté-
sét és nemesítését veti fel 
egy másik pályázó, ugyanak-
kor Felsővároson egy hajós-

dor je l fá ja volt. Ennek kör-
nyéke kirándulásra nagyon, 
alkalmas. A Postakocsi csár-
da mellé elfér egy kemping, 
a jánosszállási állomás szom-
szédságában pedig, a régi 
sziksósfürdő kialakításával, 
alkalmas a környék sátortá-
borozásra. 

Szeged és környékéhez 
hasonlóan az idegenforgalom 
fejlesztéséhez további lehe-
tőségeket tárnak fel a pá-
lyázók Hódmezővásárhelyen, 
Csongrádon, Szentesen és 

gaz<^aház bemutatását az ott Makón. A dolgozatokból azt 
élő vízen járók, hajóácsok, 
halászok már kiveszőben le-
vő eszközeivel. Ugyanitt em-
lékmúzeum felállítását szor-
galmazza azoknak a neveze-
tes személyeknek a tisztele-
tére — Dugonics András, 
Vedres István, Dankó Pista 
stb. —, akiknek működése 
nagyobbrészt ehhez a város-
részhez kapcsolódott. 

A zsombói erdő turiszti-
kai szempontból is figyelem-
reméltó. Kívánkozik ide egy 
kilátótorony. Az erdő szé-
lén levő 200 éves csárdát — 
ahol Rózsa Sándor többször 
megfordult —, érdemes hely-
reállítani. A szatymazi Pász_ 
tor-villa a munkásmozgalmi 
mártíroknak állíthatna em-
léket. A fehér-tói csárda 
mellé kívánkozik egv múze-
umszoba, amely Fehér-tó 
madárvilágát mutatná be, s 
egyben emléket állítana a 
nemrég elhunyt dr. Beretzk 
Péter ornitológus munkás-
ságának is. Érdeklődésre 
számíthat Szőregen a XI. 
századi templom, továbbá 
az ópusztaszeri emlékmű és 
monostor, amelynek környe-
zetét rendezni kell. Asott-
halmán találjuk a 180 éves 
nyárfát, amelyről a néphit 
azt tar t ja , hogy Rózsa Sán-

összegezhetjük. hogy Csong-
rád megyében még távolról 
sincsenek kihasználva az 
idegenforgalmi lehetőségek. 
Ezek felkarolása érdekében 
hirdették meg a pályázatot. 

A beérkezett pályamun-
káknak szinte mindegyike 
közhasznú és megvalósítha-
tó. A pályázaton I. díjat, 3 
ezer forintot nyert a Móra 
Ferenc Múzeumból dr. Cson-
gor Győző és dr Juhász An-
tal. II. díjat, 1500 forintot é r . 
demelt pályamunkájával a 
Szegedi Erdőgazdaság kol-
lektívája és Bodola Mikl ' s 
Szeged, Kecskeméti utca 3/A 
szám alatti lakos. A III. dí-
jat. 1000 forintot kapta Kele. 
mcn Gábor. Szeged. Tolbu-
hin sgt. 8.. dr. Andirkó 
Ferenc, Szentes. Kossuth 
tér 5., Molnár Emő, Hód-
mezővásárhely, Rákóczi u. 1., 
Forgó Gábor, Makó, Bajza 
utca 6., a Csongrád megyei 
Levéltárból dr. Perneki Mi-
hály. Számosan részesültek 
még pénzjutalomban. A pá-
lyadíjakat hétfőn, november 
4-én délelőtt Farsang Lász-
lóné dr., a megyei tanács ke-
reskedelmi osztályvezetője 
adja át a tanácsháza vb-ter-
mében. 

L. P. 

Harmincéves 
a Kossuth Kiadó 

A párt kiadója fennállásá- a Magyar Könyvkiadók és 
nak 30. évfordulóját ünne- Könyvterjesztők Egyesülésé-
pelték szombaton az MSZMP nek vezető munkatársai is. 
budapesti bizottsága Villá-
nyi úti oktatási igazgatósá-
gán. A bensőséges ünnep-

Mózes Tibor, a Kossuth Ki-
adó pártszervezetének csúcs-
ti tkára üdvözölte a megje-

ségen megjelent és az elnök- lenteket, majd Berei Andor 
ségben foglalt helyet Győri 
Imre, az MSZMP KB titká-
ra, dr. Molnár Ferenc kul-
turális államtitkár, dr. Mó-
na Gyula, és dr. Bagota Bé-
la, a KB osztályvezető-he-
lyettesei, Gábor Viktor, a 
kiadói főigazgatóság vezető-
je. Ott voltak a nyomdák és 
a kiadók képviselői, valamint 

Meghívás Dániába 

igazgató mondott ünnepi be-
szédet. 

— Kiadónk 30 éves műkö-
dése elválaszthatatlan a fal-
szabadult magyar nép 30 
éves építő munkájától . Szi-
lárd elhatározásunk, hogy 
pártunk irányításával a kö-
vetkező évtizedekben is min-
dent elkövetünk, hogy mun-
kánkkal, könyveinkkel hoz-
zájárul junk a szocialista Ma-
gyarország kibontakozásá-
hoz, továbbfejlődéséhez — 
mondotta Berei Andor. 

Ezt követően Győri Imre 
köszöntötte a jubiláló ki-
adót, majd dr. Molnár Fe-
renc Németh Jánosnak, a 
Kossuth Kiadó pécsi kiren-
deltsége vezetőjének, dr. Re-
mete Lászlónénak, a kiadó 
szerkesztőjének és dr. Szé-
kely Sándorné előadónak át-
nyújtotta — a kulturális mi-
niszter által adományozott 
— Szocialista kultúráért ki-
tüntető jelvényt. 

Az egyenlet két oldala 
K önnyen rásüti egyik ember a másikra: 

amolyan érdekember. Olyan, aki 
mielőtt a kisujját is megmozdíta-

ná másért, alaposan meghányja-veti , va-
jon származik-e ebből neki, magának va-
lami haszna. Szem előtt van-e, amikor a 
jót cselekszi, bár az sem mindegy, kinek 
a szeme előtt. Szaporodnak-e a piros 
pontok a főnök képzeletbeli noteszében, 
s ha igen, hányszor kell még iTyet tennie, 
hogy elérje karr ier je óhajtott lépcsőfokát? 
Vagy hoz-e pénzt a házhoz, ha testvére, 
vagy — ha van ilyen — bará t j a kis tel-
kén ségít megfúrni a kutat? ö az, aki fél-
rehúzott szájjal hallgatja a brigád dönté-
sét arról, hogy szabad szombatokon felépí-
tik Kovács János házát. Szomszédként is 
félelmetes: az orvos feleségének segít le-
cipelni a babakocsit az emeletről — sose 
lehet tudni —, de a művezető pár jának 
nem teszi meg ugyanezt. Utasként: ülve 
marad és kerüli a mellette álló idős ember 
pillantását. Ha járókelő: nem hajol le az 
elejtett kesztyűért és nem szalad azután, 
aki elvesztette. 

És egyáltalán: szoroz, oszt, még mielőtt 
mosolyt küldene a vele szemben álló felé, 
visszaszállhat-e rá ebből a gesztusból va-
lami haszon, ha nem is most — valami-
kor. Kinek a rokona, jó barát ja , ismerőse, 
hogyan érdemes megnyerni jóindulatát? 

Akadnak közöttünk ilyen emberek, s 
szerencsések vagyunk, ha nem a szemköz-
ti íróasztal, vagy gép mellől tekintenek 
ránk nap mint nap, ha nem a párnázott 
a j tó mögül döntenek a mi sorsunkról, ha 
nem a közvetlen szomszédunk, akitől egy 
szál gyufát se merünk kérni. 

Veszélyesek ezek az érdekemberek, ö n -
zésük nyomán bosszúság, sérelem, meg-
bántottság terem. De nemcsak a munka-
társ, a beosztott, a szomszéd vagy a csa-
ládtag az, akinek megrázkódtatást okoz-
nak. Közösségi-társadalmi méretekben 
még kártékonyabb tulajdonság az önzés. 
Mert a számításokba rendszerint hiba csú-
szik. Az adok-kapok egyenletet nem lehet 
mindig időben és térben leszűkítve felál-
lítani. Az a brigádtag például, akiről az 
imént szó esett, szembeszegült tíz ember 
döntésével, mondván: „Egyedül építettem 
fel a házam, saját erőből, a kutya se se-
gített. Hát én sem áldozom fel a pihenő-
napjaimat." Ugyanez az ember természe-
tesnek vette, hogy a többiek társadalmi 
munkájából épített óvodába felvegyék az 
ő kisfiát is. 

A közösség: több, együtt boldoguló, egy-
másra utalt ember szövetsége. Aki csak fél 

lábbal lép be ebbe a körbe — akkor, ami-
kor éppen nem a munkát osztják —, an-
nak kívül a helye. Közösségi, társadalmi 
méretű gazdasági, erkölcsi egyenleteket 
rúg fel. És ennek már nemcsak ő, az egész 
közösség kárát lát ja . 

Az önzők ezt az egymásra utaltságot 
nem ismerik fel. Lehet ennek oka tapasz-
talatlanság? Hányszor elhangzott már, 
hogy a fiatalok felelőtlenek, nem lehet 
számítani, építeni rájuk. Mi más lenne ez 
is, ha nem az önzés egyik formája? Kü-
lönbséget kell azonban tenni a felszínes 
megnyilvánulások és a tényleges cseleke-
detek között. Elég volt egyetlen segítséget 
kérő szó, és a diákok százai jelentkeztek, 
hogy mentsék a földeken, ami menthető. 
Az azóta készített riportok bizonyítják, 
nem kényszerből, nem valamiféle közvet-
len haszon reményében vonultak ki a sár-
ba szőlőt szedni, kukoricát törni. Most 
kellemetlen, hideg az idő, esik és f ú j is, 
kedvüket ez sem lohasztja. Becsöngetett 
hozzám az egyik nap a földszinti fiatal-
asszony, orvostanhallgató, egy kétéves kis-
fiú édesanyja. Gumicsizmát akart kérni. S 
minthogy ilyen nekem sincs, vásárolt egy 
párat az üzletben. Nem hiszen, hogy na-
gyon számolgatta volna, vajon egyenlő 
lesz-e az egyenlet két oldala. Pajkosan 
ugyan megjegyezte: nagy kár, hogy nem 
elég édes, kissé fanyar az a sző lő . . . 

Az idősebb emberekhez is igazságtala-
nok vagyunk néha, amikor a nyugdíjaso-
kat nem számítjuk a társadalom munka-
képes tagjai közé. Pedig akik megőriz-
ték egészségüket, szeretnék hasznosítani 
energiáikat. Jobban oda kellene figyelni 
rájuk. És nem biztos, hogy szabad általá-
nosítani Dérynék azt az észrevételét, hogy 
az öregség önzővé tesz. 

A' lljon itt bizonyítékként egy szer-
kesztőségünkbe érkezett levél idé-
zete: „Tisztelt szerkesztőség! Köz-

tudott, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt 
elakadt az őszi be t aka r í t á s . . . Lapjuk is 
foglalkozik a témával. Megindult a segí-
tő munkaerők mozgósítása: diákok, kato-
nák, üzemi dolgozók. Javaslom, hogy te-
gyenek próbát a munkaképes nyugdíjasok 
munkába állítására is. Én magam is, fe-
leségestül, segítenék bármilyen betakarí-
tási munkában. Érdekünk közös. Tisztelet-
tel Hülber Gyula." 

Az, hogy valaki felismeri-e a közösség 
érdekeit, nem lehet életkor kérdése. An-
nál inkább az emberségé és a meggyőző-
désé. 

CHIKAN ÁGNES 

A pártkongi 
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Tobb es jobb cipó 
A Minőségi Cipőgyár sze- Lengyelországnak, Csehszlo-

gedi gyárában a termelési 
terv teljesítése mellett a ter-
melékenység növelését tar t -
ják a legfontosabb feladat-
nak. A háromnegyed év 
munkájának értékelésekor 
kiderült, hogy elképzelései-
ket sikerül valóra váltani. 
A tervezett 1 millió 30 ezer 
pár cipőnél már eddig ma jd -
nem 24 ezer párral készí-
tettek többet, s ezt elsősor-
ban a termelékenység je-
lentős növelésével érték el. 

A cipők több mint 93 szá-
zalékát külföldi megrende-
lőknek, a Szovjetuniónak, 
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Az elmúlt hetekben két-
szer is Szegeden járt Wladi-
mir Kandel (képünkön kö-
zépen). a koppenhágai nyá-
ri fesztivál igazgat ja. Va-
szy Viktorral a szegedi ope-
ra munkájáról konzultált, és 
ellátogatott a zeneművészeti 
főiskola szegedi tagozatára, 
ahol az iskola vonós kama-
raegyütteseit és énekeseit, 
Weninger Richárd (képün-

Taká t s László fe lvi te le 

kön balszélen) és Sinkó 
György növendékeit hallgat-
ta meg. A dán szakembert 
Kedves Tamás (képünkön 
jobbszélen) tájékoztatta a sze-
gedi akadémiai tagozat mun_ 
kájáról. Wladimir Kandel a 
jövő nyári koppenhágai fesz-
tiválra meghívta az iskola 
egyik növendékkvartett jét és 
Weninger Richárdot, aki ka-
marazenei kurzust vezet 
majd a dán fővárosban. 

November 6-án Tarjánban, a 606. épületben megnyílik 
a Somogyi-könyvtár 2. számú fiókja. Ki-ki 5 ezer kötet 
szépirodalmi és különböző szakismeretet nyújtó könyvek 
között válogathat, ízlésének megfelelően. A fiatalok meg-
találhatják az iskolai kötelező olvasmányokat. Gazdag a 
választék mesekönyvekben is. 

Beiratkozási dí j egy évre a felnőtteknek 3, a gyerme-
keknek és tanulóknak 1 forint. A könyvkölcsönzés díjtalan. 
Nyitvatartás munkanapokon — csütörtök és szombat kivé-
telével — délelőtt 10-től 12 óráig, délután 2-től fél 7 óráig, 
csütörtökön délután 2-től fél 7 (káig, szombaton 2-től 6 
óráig. 

vákiának. Romániának és 
Belgiumnak gyártják, így 
igen fontos az exportterv 
teljesítése. Eddig minden té-
telt időben kiszállítottak, 
méghozzá úgy, hogy az ex-
portból visszamaradt áruk 
mennyisége mindössze 1,1 
százalék volt. a tervezett 
másfél százalék helyett. Az 
összes termékre előírt mi -
nőségi követelményeket 1.3 
százalékkal teljesítették túl 
az év első 9 hónapjában, 
holott vállalásukban félszá-
zalékos javulás szerepelt. A 
selejtes áruk részaránya a 
terveknek megfelelően 0,5 
százalék. Sikeres munkáju-
kat igazolja a fogyasztói 
reklamációk egytized száza-
lékra történt csökkenése is. 
Negatívumként jegyezhető 
fel, hogy nem sikerült csök-
kenteni a selejtkárokat, sőt 
az ezer pár cipőre jutó se-
lej tkár a tervezett 104 fo-
rint helyett 142 forintra 
szökött. 

Szép eredményeket értek 
el társadalmi munkával is. 
A többi szegedi gyár dolgo-
zóihoz hasonlóan a cipőgyá-
ri brigádok is a gyermekin-
tézmények támogatását t a r -
tották első számú feladat-
nak. A szocialista brigádok 
kezdeményezésére a gyái va-

lamennyi dolgozója vállalta, 
hogy egy kommunista mű-
szakot tartanak, a munka-
bért a bölcsődék. óvodák 
fejlesztésére fordít ják. Ed-
dig több mint 2700 órát tel-
jesítettek, ami gyakorlatilag 
annyit jelent, hogy minden 
dolgozó eleget tett vállalá-
sának. Segítik még a gyer-
mekeket közvetlen módon 
is. Az építők és karbantar -
tók a Hóbiár t ' basa utcai 
óvodában és a Szilléri sugár_ 
úti általános iskolában vé-
geztek több mint 22 ezer fo-
rint értékű munkát, az If-
júsági brigád pedig a t a r j á -
ni bölcsődének, a Tímár ut-
cai és a Hóbiárt basa utcai 
óvodának dolgozott, közel 12 
ezer forint értékben. Ugyan-
csak a Tímár és a Hóbiárt 
basa utcai óvodáknak vásá-
rolt ajándékokat a Béke bri-
gád. a tar jáni bölcsőde, a 
Londoni körúti nevelőinté-
zet és a Tímár utcai óvoda 
kicsinyeinek pedig a Vörös 
Zászló brigád kedveskedett 
ajándékokkal. Rajtuk kívül 
végeztek még mások is tár-
sadalmi munkát, de sok len-
ne felsorolni valamennyi se. 
gítőkész kollektívát. Mint 
ahogy a termelésben elért 
sikerek közül is csak a leg-
jelentősebbeket tud juk ki-
emelni. 


