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Hajra 
a strandon! 

Festik a medencéket 
Készülnek a nyitásra 

A Munkácsy brigád tagjai — Szivcki István, Perkó Mi-
hály, Csányi László cs Bakay László — lestik a meden-

cét a SZUE-ban 

Hol van még az Idei nyár 
— kérdezhetné bárki, a mos-
tani napok zord időjárását 
észlelvén. Annak ellenére, 
hogy fázunk, a naptár a va-
lót mutatja, közeleg a strand-
idő, nemsokára nyakunkon a 
nyár. Több jelét is találjuk e 
folyamatnak, ha szétnézünk 
a határban, a városban. A 
Szegedi Vízművek és Fürdők 
Vállalatnál már tavaly év 
vége óta a nyárra készülnek, 
most érkeztek a munkák fi-
niséhez, a hajrához. A jövő 
héten nyitnak a strandok. 

A felkészülés a strand-
idényre akkor kezdődik, ami-
kor becsukják a fürdők ka-
puját , késő ősszel. Ahogy az 
idő engedi, úgy haladnak a 
munkákkal. Miután bezárták 
a kabinokat, összehordják a 
székeket, asztalokat, hogy a 
tél ne csináljon bennük tete-
mes kárt. leeresztik a me-
dencékből a vizet. Szaknyel. 
ven ezt úgy mondják: téliesí-
tenek. Ezután kezdik a föl-
készülést a nyárra. Akkor mi 
még a téllel küszködünk. 

Először a kabinok környé-
két és a napozóhelyeket hoz-
zák rendbe. Ahol szükséges, 
elegyengetik a talajt , füvesí-
tenek, hogy nyitásra szép le-
gyen. Tavaly ősszel a kiskun-
dorozsmai Sziksós-fürdőben 
és az újszegedi partfürdőben 
15 mázsa fűmagot vetettek 
el. Díszcserjéket, tu jabokro. 
kat, kis fákat is ültettek a 
környék csinosítására. A kis 
iákat a ta 'a j jal együtt emel-
ték ki és úgy vitték a végle-
ges helyükre. Így biztonságo-
sabban megmaradnak, gyor-
sabban fejlődésnek indulnak. 
Már szépen állnak a dorozs-
mai strandon az ősszel lera-
kott csemeték, úgyhogy nem 
volt hiábavaló a munka. 

A tavasszal 50—60 ember 
dolgozott a strandokon. A Jó-
zsef Attila Tsz gépiéi is segí-
tettek. A Sziksós-fürdőben 
kiszedték a nádast, a par t-
fürdőben simára egyengették 
a talajt . 

Az utóbbi években a Tisza 
minc- i magasabb volt a kel-
leténél — s ez akadályozta a 
parton a munkát. Az idén — 
szerencsére — nem jött ki a 
víz a strandra, így előbbre 
állnak az előkészületekkel, 
mint máskor. Nem kellett a 
leülepedett iszapot takarítani, 
s a munkaerő jó részét a fü-
vesítéshez irányították. 

Tavaly ősszel kezdték rit-
kítani a iákat a Tiszagyön® 

gye étterem környékén. Most 
nyoma sincs a favágásnak, 
összegereblyézték, elhordták 
onnan még a forgácsot is. Az 
idén is folytatják a ritkítást, 
hogy jobban a fák közé süs-
sön a nap, s gyorsabban föl-
szárad eső után a part. Egy-
úttal pótolják is az elörege-
dett nyárfákat, de más fa j -
tát is ültetnek. 

Nemcsak a földet gondoz-
zák a nyitás előtt, hanem a 
berendezéseket is. Megjavít-
ják, újrafestik a zuhanyozó-
kat, a kabinokat, medencé-
ket. Az úgynevezett szabad, 
strandi munkálatokkal egy-
időben az úszóházakat, kis-
hajókat is megreperálják. 
Miután a Tisza par t ján a 
partfal egy darabja elkészült 
visszavontatják a helyükre c 
Béke, a Szabadság és a Tisza 
úszóházakat. Közel 15 mázsa 
festéket használtak a beren-
dezések ú j köntöséhez. 

Küzdenek a mostoha idő-
vel a festők. A nyirkos eső-
ben nem szárad úgy a fes-
ték, ahogy szeretnék, s ez 
akadályozza a terv teljesíté-
sét. Tegnap Újszegeden a Li-
get fürdő nagymedencéjében 
mérgelődtek, mert ugyancsak 
„bőrösödött a felület". Vagyis 
lassabban száradt, s az eső-
cseppektöl felhólyagosodott a 
festék. Hiába minden igye-
kezetük, várniuk kell a jó 
időre. Ügy egyezkedtek a 
sportolókkal, hogy egy hét 
alatt megjavítják, kifestik a 
SZUE medencéjét. Amint te-
hetik, rákapcsolnak, mert ro. 
hamosan közeleg a határidő. 

A szegedi strandok ellátá-
sáról a Szeged és Vidéke 
ÁFÉSZ és a Csongrád megyei 
Vendéglátóipari Vállalat gon-
doskodik, de besegít a Víz-
művek és Fürdők Vállalat is. 
A szükséges napozási kellé-
keket — olajat, krémet, szap-
pant — árusítanak a pénz-
táraknál. 

Újdonságot is ígérnek a pi-
henésre, kikapcsolódásra vá-
gyóknak. Akinek kedve tart-
ja, a kiskundorozsmai Szik-
sós-fürdőben csónakot és ví-
zibiciklit bérelhet. Már el-
hozták Balatonkeneséről a 
„vízi járműveket". 

Ügy tervezik a vállalatnál 
— ha esik, ha f ú j —, április 
végén kinyitják a strandok 
kapuit. A hét végén kommu-
nista műszakot is tartanak. 

Mindnyájan bizakodunk, 
nem lesz hiábavaló a hajrá. 

M. T. 
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országszerte 
A készülődés hírei bizo-

nyít ják: sok százezer dolgozó, 
tanuló és katonafiatal tölti 
munkával szombati pihenő-
napját a KISZ Központi Bi-
zottsága által meghirdetett 
országos VIT-műszakokon. 
Mint a KISZ KB illetékesei 
elmondották: az i f jú kommu-
nisták, az áldozatkész fiata-
lok lelkesedése magával ra-
gadta a vállalatok, intézmé-
nyek, termelőszövetkezetek 
idősebb dolgozóit is, akik sok 
helyen az ifjúsággal karöltve 
gyarapítják majd a műszak 
eredményeit 

Éppen Vlagyimir Iljics Le-
nin születésének 108. évfor-
dulóján tesz tanúbizonyságot 
3 dolgozók és a diákok soka-
sága cselekvő internaciona-
lizmusáról. Hiszen munká-
jukkal „antiimperialista szo-
lidaritás, béke és barátság" 
jelszó jegyében rendezendő 
XI. havannai VIT sikeres 
megrendezéséhez nyújtanak 
segítőkezet; az országos mű-
szak legfőbb célja, hogy to-
vább gyarapodjon a jelenleg 
13 millió forintnyi VIT-szám-
la. Annak érdekében, hogy a 
világ ifjúságának idei béke 
és barátság demonstrációjára 
eljuthassanak a Kubától tá-
voli kontinensek ifjúságának, 
a nemzeti felszabadító moz-
galmak fiataljainak képvise-
lői is. 

Hazánk valamennyi vidé-
kén világosan meghatározták 
a feladatokat, s megterem-
tették a munka feltételeit is. 
— Az országos társadalmi 
feladatvállalás egyúttal jól 
szolgálja az idei népgazdasá-
gi terv teljesítését, a helyi 
fejlesztési célok megvalósítá-
sát. 

Egy politikai 
vitakörről 

A politikai vitakör is olyan 
fórum, amelyet jól felhasz-
nálhatnak a pártalapszerve-
zetek a szóbeli agitáció rend-
szerében. Hozzátehetjük 
azonban, hogy csak akkor, 
ha élő, eleven, a dolgozókat 
közelről érdeklő téma kerül 
napirendre. Így van ez a 
szegedi ipari szövetkeze'ek 
pártbizottsága hatáskörébe 
tartozó területen is. 

— Pártalapszervezeteink-
nek évek óta nagy segítséget 
adnak a politikai vitakörök 
— mondotta Tóth László, a 
pártbizottság titkára —, mert 
összekötő szerepet töltenek 
be a szabadpártnap és az 
egyéni agitáció között. Jól 
működik a politikai vitakör 
a Bőrdíszmű-, a Mérlegké-
szítő-, a Szegedi Építőipari 
Szövetkezetben, a KISZÖV 
jogi irodájában, hogy csak 
néhány foglalkozási helyet 
említsek. 

* 
Nem „ellenőrzésként", csu-

pán helyi tényekért válasz-
tottunk a politikai vitakörök 
közül egyet, éspedig az épí-
tőipari szövetkezetét, mert 
nagyságánál, termelő és szol-
gáltató jellegénél fogva sok-
félék a kérdések is, ame-
'yekre választ várnak a dol-
gozók ezen a fórumon. Ki-
től? A vitakör soros vezető-
jctől, akinek nemcsak a na-
pirenden szereplő témát, 
oéldául: Hol tartunk V. öt-
éves tervünk teljesítésében?; 
Az üzemi demokrácia to-
vábbfejlesztésének ú t ja ; 
Miért és hogyan változtak 
a gazdasági szabályzók 1978-
ban?; Korszerűsítés a ter-
me'ési szerkezetben, stb. 
kell ismernie alaposan, ha-
nem a szövetkezet gazdasági 
keresztmetszetét is. Ezért 
esett itt a pártvezetőség vá-

lasztása a politikai vitakör 
vezetésére Szekeres István 
elnökre és Vacs Istvánné fő-
könyvelőre. Nemcsak felelős 
beosztásuk miatt, " hanem 
képzettségüknél fogva is. 
M.ndkettea felsőfokú politi-
kai végzettséggel rendelkez-
nek és tanulnak most is. A 
főkönyvelő ügyvitelszerve-
zóst-gépesítést, az elnök spe-
ciálkollégiumon tanul üzem-
és munkaszervezést. Tanulva 
tanítanak tehát, ha a két-
hetente tartandó politikai 
vitakör soros témáját kötet-
len tananyagnak tekintjük. 
Azért kötetlen, mert „bele-
játszik" a szövetkezet be'ső 
életének megannyi részkér-
dése is. 

Felváltva tar t ják, vezetik 
a politikai vitakört, amely-
nek hallgatósága — 40—60 
fő — aszerint népes, hogy 
miről lesz szó. Művezetők, 
építésvezetők, nem a termelő 
állományba tartozók, de fe-
lelős beosztásúak vesznek 
részt rajta, akik szervezett 
állami- vagy pártoktatásban 
éppen nem tanulnak, vagy 
tanulmányaikat befejezték 
már. A termelésben dolgo-
zóktól ők hozzák közvetlenül 
a megválaszolásra váró kér-
déseket. 

* 
— Nagy volt az érdeklődés 

például — mondotta Vass 
Istvánné —, amikor ez évi 
tervünket beszéltük meg vi-
lakörben is. A terme'és, a 
gazdálkodás kapcsán felme-
rültek a bérrel és a premi-
zálással összefüggő kérdések. 
Például olyan alapvető tud-
ni v?'ó is. hogy a feltéte'ek 
megteremtése nélkül nem 
biztosítható a bérkategória 
a''só határa. Avagy a gépe-
sítéssel megtakarított mun-
kaerő bérét miért nem lehet 

Kőolaj- és gázipari szakemberek 
tanácskozása 

Egyezmény Szegeden 
A kőolaj- és földgázbányá- rétegvizsgálatok befejezéséig Ugyancsak tegnap délután 

uzatnak fontos művelete a biztosítják a gazdaságos a Tisza-szállóban került sor 
fúrás. Nemcsak fontos, nehéz munkaműveleteket. Mindeh- a tanácskozások tapasztala-
is: sokszor esőben, sárban hez komplex műszercsopor- tait és a további feladatokat 
végzik, másrészt gyakori a tok, fúrásellenőrző egységek, összegező egyezmény aláírá-
műszaki-technológiai aka- mozgó laboratóriumok is sára. Az okmányt, magyar 
Jály. Mégis, a fúrók szórná- szükségesek. A munkához a részről dr. Tóth Béla, az 
ra is elengedhetetlen köve- KGST-tagországok 13 kuta- OKGT fúrási főosztályának 
telmény, hogy mindig gyor- tóintézetének a segítségére is osztályvezetője, a magyar 
:abban, gazdaságosabban számítanak. Noha a tanács- csoport vezetője látta el kéz-
dolgozzanak. Ez csakis nem- kozás fő témája a fúrás, sok jegyével. Az egyezmény tar-
:etközi összefogással, KGST- szó esik a többi műveletről, talmazza, hogy miként lehe' 
együttműködéssel képzelhető a kutatásról, a kitermelésről kiaknázni a KGST-országok 
al. A tanács hat tagországa és a feldolgozásról is. Volta- együttműködésében rejló le-
1974 májusában, Taskentben képpen olyan programrend- hetőségeket. A meghatalma-
agyezményt írt alá azzal a szer kidolgozása a cél, amely zottak tanácsa ma, pénteken 
céllal, hogy főleg a mélyfú- valamennyi munkát össze- fejezi be munkáját , 
rásokat egységesítsék, mate- hangolja, illetve gazdaságos-
matikai módszerekkel, szá- sá teszi. 
mítástechnikával segítsék - A m ű s z e r e k gyártásában 
vegso fokon gyorsabba es ol- a z N D K _ n a k j u t ~lentös sze-

rep. A számítástechnika' 
módszerek kidolgozásában és 

a közös kalapba tennj. Ott 
van például a lakosságnak 
vegzendő szolgáltatásunk a 
szakipartól a takaritárig. Az 
itt dolgozók alapórabéréhez 
egy forint prémium jár. Az 
anyagi ösztönzés mellett 
mégsem vonzó ez a munka. 
A vitakörben mi is megkér-
deztük a hallgatóságtól, hogy 
miért nem. 

— Azért — vette át a szót 
Szekeres István —, mert na-
gyon szem elótt vannak. A 
lakosság, mint magánmeg-
rendelő, közelről lá t ja és 
kritizálja a munkájukat . 
Érthető: a pénzéért minden-
ki jó munkát, jó árut akar 
kapni. Ennek a követelmény-
nek, jogos igénynek kell é r -
vényesülnie a szövetkezet 
által vállalt és végzett min-
den munkában is. A politi-
kai vitakör hallgatói ezzel 
egyet is értettek, sőt tőlük 
várjuk, hogy ezt a munka-
helyeken értessék meg. 

Az üzemi demokrácia fó-
rumai átalában minden 
munkahelyen megvannak 
már. Ez a jellemző a Sze-
gedi Építőipari Szövetke-
zetre is. 

Tartalmi munkájukat 
azonban tovább kell még 
gazdagítani — mondotta 
Szekeres István —. — Engem 
arról győztek meg eddig a 
politikai vitaköri foglalkozá-
sok ís, hogy előkészítetlen 
témával és felkészületlenül, 
tárgyi és ténybeli ismeret 
teljes birtoklása nélkül nem 
szabad odaállni semmilyen 
fórumra. A politikai agitá-
ciónak ez a formája egyben 
vita- és információcsere is, 
véleményformáló a vezetés-
ről, a munkáról, arról, hogy 
jól dolgozunk-e és hol szorít 
a cipő. Mondok rá példát is 
házunk tájáról. A vitakör 
anyagában szerepelt az üze-
mi demokrácia továbbfej-
'csztésének út ja is. Sok és 
-sokféle egyéb tanácskozáson 
.-olt ez már téma nálunk. 
Érdemes volt mégis vitaköri 
foglalkozáson szólni például 
alapszabályunkról, törzsgár-
da-, munkaügyi-, munkavé-
delmi, szervezeti és műkö-
dési szabályzatunkról. Az 
utóbbi átszervezést, sőt rész-
legek összevonását is tartal-
mazta. A vitaköri foglalko-
záson is kiderült, hogy a 
szakmai javas'at találkozott 
a dolgozók véleményével, sőt 
a javaslatot a még helyesebb 
megoldáshoz vezette. 

Tartalmában, formájában 
ilyen hát a politikai vitakör 
a Szegedi Építőipari' Szövet-
kezetben. Jól betölti szerepét 
a párt szóbeli agitációs rend-
szerében. Legközelebb terve-
zési,* fejlesztési kérdéseket 
'árgyalnak meg a vitakörön. 
Pontosabban szólva: hogyan 
ha 'adjanak tovább létszám-
fejlesztési lehetőség nélkül? 

Lödi Ferenc 

csóbbá tegyék. A Szovjet-
unió, Lengyelország, a Né-
met Demokratikus Koztársa- s z i n t é n m ű s ze r e zésben Ma-
sag, Bulgária, Romania es s z á g i s s z á m o s f e l a d a _ 
Magyarorszag 22 képviselője, % v á l l a 1 0 1 y a n fúrási labo-
pontos neven a meghatalma- r a t ó r i U m o k a t fejleszt ki 1980-
z n t t a k t a n a c s a . e z ú t t a l — . . . . ;ottak tanácsa, ezúttal 
immár harmadszor — Szege 
den tanácskozik. 

ig, amelyek elérik a világ-
színvonalat. Sok még a te-
endő. de biztató előjelek már-

Hétfőn a Tisza-szállóban is láthatók, mégpedig a köz-
kezdődött a KGST-bizottság vetlen közelünkben, Forrás-
negbeszélése, dr. Bán Ákos- kúton. Komplex műszercso. 
nak, az Országos Kőolaj- és porttal, mozgó laborral dol-
jázipari Tröszt vezérigazga- goznak a szakemberek. A be-
tójának megnyitó szavaival, rendezés gyűjti és feldolgoz-
Xedden, szerdán és tegnap, za a fúrási információkat, és 
csütörtökön az 1975-ben kez- elvégzi a szükséges számítá-
Jódött és 1980-ig tartó prog- sokat A sikeres kísérlet a 
-amról értekeztek a szakem- Nagyalfö'.di Kutató- és Feltá-
berek. Az ötödik ötéves terv ró Üzem érdeme. A műszer-
végére ésszerű munkameg- csoporttal a forráskúti IV-es 
osztással olyan számítástech- számú fúrásnál tegnap, csü-
nikai alapokat teremtenek, törtökön ismerkedtek a ta-
amelyek a fú rás kezdetétől a nácskozás résztvevői. 

ac 

Ülést tartott 
az SZMT elnöksége 

Tegnap, csütörtökön dél- ződések 1977. évi végrehajtá-
után ülést tartott a Szakszer- sáról, azok módosításának 
vezetek Gsong-ád megyei Ta- legfontosabb tapasztalatairól 
nácsának elnöksége, amelyen tett jelentést az elnökségnek, 
részt vett Berta István, az A tisztségviselők áttekintet-
MSZMP Szeged városi bi- ték a tavaly történt üzemi 
zottságának ti tkára és dr. balesetekről szóló jelentést. 
Sebe János, az MSZMP amelyeknek legfontosabb ta-
Csongrád megyei bizottságá- nulsága, hogv évről évre ke-
nak osztályvezető-helyettese vesebb a balesetekből eredő 
is. A testület tanácskozását munkaidő-veszteség. A múlt 
Oláh Mihály, az SZMT elnö- évben tizennyolc ember vesz-
ke vezette. Az ülésen Har- t e t t e é l e t é t ü z e m i b a l e s e t k ö_ 
matos József, az SZMT köz- ,, . . . , ,... . . . 
gazdasági osztályának veze- vetkeztében. Ez felulmulja a 
tője a vállalati szociálpoliti- tavalyelőttit. A jelentést az 
kai tervek és kollektív szer- elnökség tudomásul vette. 


