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Magyar-jugoszláv szakszervezeti 
tanácskozás Szegeden 

X jugoszláv és a magyar 
vasutak szakszervezeti kül-
döttségének kétnapos tanács-
kozása kezdődött tegnap, 
kedden Szegeden, a MÁV 
Igazgatóság épületében. A 
megbeszélésen részt vevő 
küldöttségeket Milojko Mili-
tunovic, a Jugoszláv Vasutak 
Szakszervezetének elnöke és 
Koszorús Ferenc, a Vasuta-
sok Szakszervezetének főtit-
kára vezeti. A tárgyalás 
megnyitóján nészt vett dr. 
Ágoston József, a SZMT ve-
zető titkára is. 

A tanácskozás során rész-
letesen megvitatják a két 
szomszédos ország vasutas-

szakszervezetének együttmű-
küdését, a vasutas dolgozók 
munkakapcsolatát, valamint 
a határforgalomban történő 
közös szállítások végrehaj-
tását. Szó lesz a tanácskozá-
son a közös határállomáso-
kon dolgozók munkakörül-
ményeiről és szociális hely-
zetéről, illetve azok további 
javításáról. 

A tanácskozáson állást fog-

lalnak abban is, hogy a két 

vasutas delegáció munka-

módszereit a jövőben kölcsö-

nösen vizsgálják, és annak 

alapján a jó munkamódsze-

reket egymásnak átadják. 

Kitüntetés 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa — 70. szüle-
tésnapja alkalmából — több 
évtizedes munkásmozgalmi 
tevékenysége, eredményes 
társadalmi munkája elisme-
réseként Szőke Lajosnak, a 
Szocialista Hazáért Érdem-
rend tulajdonosának, nyu-
galmazott pártalkalmazott-
nak, az MSZMP Központi 
Bizottsága társadalmi mun-
katársának a Szocialista Ma-
gyarországért Érdemrend ki-
tüntetést adományozta. 

A kitüntetést Németh Ká-

roly, az MSZMP Politikai 

Bizottságának tagja, a KB 

titkára nyújtotta át. 

Nyugdíjasként is pártmunkás 
Á mai fiatalok azt mond-

hatnák Csikós Jánosnak, a 
Szegedi Élelmiszer-kiskeres-
kedelmi Vállalat nyugdíjba 
készülő igazgatóhelyettesének 
életútjáról, hogy csuda izgal-
mas és romantikus vol t Va_ 
lójában pedig nem az, csak 
olyannak látszik, illetve ak-
kor olyan volt a világ, mos-
toha és kegyetlen a munká-
sok gyerekeihez, akik, ha ak-
kor vihették valamire sorsu-
kat, azt erejüknek, kitartó 
szorgalmuknak köszönhették. 

Nem volt tizenkét eszten-
dős sem, amikor vízhordó-
nak szegődött a kubikosok-
hoz, akik egy szál pallón 
egyensúlyozva talicskázták, 
rakodták ki a homokot a Ti-
szán a bárkákból. 

— Én is kubikos leszek — 
állt apja elé, aki hiába volt 
j ó kőműves, legtöbbször nem 
kapott munkát, mert az hír-
lett róla a munkaadók köré-
ben, hogy nagy a szája és lá-
zító. 

— Fiam, nem bírod te még 
a nyaklót sem cipelni, nem. 
hogy a teli talicskával meg-
birkózni a pallókon — intet-
te le az apja, aki aztán el-
kommendálta kőművesinas-
nak. Alig száradt meg a tin-
ta a szerződésen, amikor sír-
va-ríva szaladt haza, mert a 
mestere kékre-zöldre verte. 
Ekkor került egy festékes-
üzletbe kifutónak, majd inas-
nak ugyanott három évig, 
egyetlen fillér ellenszolgálta-
tás nélkül. A kereskedést ki-
tanulni akkor protekció, jó 
házból való ajánlás kellett, 
mert a vevőkkel szembenáll. 
ni a pult mögött és az áru-
val bánni bizalmi munka-
körnek számított Hogy a 
kulisszák mögött, lent a pin-
cében saját verejtékükben 
fürödtek inasok és segédek, 
mert cipöpasztát, tejkrémet 
főztek a kereskedő receptú-
rája szerint, és kotyvasztot-
tak lakkot, zománcfestéket, 
Szintén a tulajdonos szem-
fényvesztő ügyködésével — 
•z hozzátartott a bizalmi 
munkakörhöz, mert mind-
ezekről tabu volt beszélni az 
(izleten kívülieknek. 

Hát ez volt a csuda izgal-

mas, romantikus életút ak-

kor, amelyre ma inkább az 

Illik, hogy megalázó, ember-

telen. Üj , megváltozott világ 

kellett ahhoz, hogy a festék-

boltossegédet is emberszám-

ba vegyék. Ezt hozta meg a 

felszabadulás Csikós János, 

nak is, akit az államosítás a 

háztartási bolt egyik üzlete 

vezetőjévé tett Később áru-

-rgalmi előadó, majd osz-

lyvezető, de már az élel-

iszerszakmában, azután fő-

sztályvezető, igazgatóhelyet-

tes, aki Szeged lakosságának 

ellátásában kulcsszerepet ját-

szott Egyesek hiába ágáltak 

ellene az ellenforradalom idő-

szakában, mert az üzleteket 

kinyittatta és tejet, kenyeret 

mért ki, maga is a pult mö-

gé állva. Áru kellett és te-

remtett, mert beszerző mun-

katársalt szétküldte az or-
szágban a szélrózsa minden 
irányába. 

A téeszek átszervezésének 
időszakában egy Szeged kör-
nyéki községben majdnem 
ottfogták elnöknek, mert úgy 
érvelt, agitált, hogy mellé-
állva azt mondták neki: Ne 
csak beszéljen az újról, ha-
nem vezesse őket hozzá is. 
Hónapokig volt ennek a gaz-
daságnak szaktanácsadója 
csak úgy barátságból. A va-
sárnapjait azok között töltöt-
te, akiket meggyőzött a kö-
zös gazdálkodás előnyeiről, 
akiket rábírt az újra, míg 
végül is boldogultak. Azóta 
tart velük a barátsága, pe-
dig a mezőgazdaság sokkalta 
masabb, mint a kereskede-
lem. 

— Más-más, de nem ide-
gen — mondta most, amikor 
erről az időszakról beszél-
gettem vele. — Mindegy volt 
— folytatta —, hogy a párt 
mikor, milyen munkával bí-
zott meg. Ha nem konyítot-
tam hozzá eléggé, akkor elő-
vettem az eligazító könyve-
ket, az irodalmat és tanul-
tam. Így voltam mezőgazda-
sági ismereteimmel is. 

* 

Kerestem az indítékot, 
amely olyannyira köti Csikós 
Jánost a múlthoz, amit nem 
tud elfelejteni. Apja emléke 
ez. A lázító, a pörös szájú 
kőműves 1933-ban a Szent 
István téri víztoronyban be-
véste az igazságot: „Proletá-
rok, harcoljatok a kizsákmá-
nyolók ellen!" 

Innen, ettől a kötődéstől 
mértem le Csikós János élet-
útját. Kerek 24 éven át volt 
vállalata szolgálatában. Amel-
lett jutott ideje, hogy 15 éve 
a párt instruktora legyen egy 
téeszben, és hogy húsz éven 
át népi ellenőrösködjön. A 
Munka Érdemrend ezüst fo-
kozata kitüntetéssel, a Belke-
reskedelem háromszoros K i . 
váló Dolgozójaként hat iksz-
szel a vállán úgy megy nyug-
díjba, hogy megtartja magá-
nak minden eddigi pártmeg-
bízatását. Azt mondta: — 
Maradok továbbra is párt-
munkás. Felnőttek mellettem 
a fiatalok. Ügy érzem, nyu-
godtan rájuk bízhatom a vá-
rosellátásból azt a munkát, 
amelynek én is részese vol-
tam. 

Lődi Ferenc 

Fogynak a belvizek 
Kétezer hektárt mentesítettek 

az elöntéstől 
Az Alsótiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság ügyeletétől teg-
nap, kedden már azt a je-
lentést kaptuk, hogy javult 
a belvizhelyzet Csongrád 
megyében. Az elmúlt három 
nap alatt több mint 2 ezer 
hektárt mentesítettek az el-
öntéstől. Sokat segített eb-
ben a szárító, nedvességet 
párologtató, szeles, napfé-
nyes időjárás. Lényegesen 
kisebbedtek az összefüggő 
elöntések, és a földeket bo-
rító csapadékvizek magassá-
ga. Az ATIVIZIG tegnap, 
kedden Hódmezővásárhely 
körzetében, valamint a tápé 
—algyői térségben korábban 
érvényben volt harmadfokú 
készültséget egy fokozattal 
mérsékelte. Továbbra is 
szükség van azonban a vé-
dekezésre, mert a főcsator-
nák telítettsége még mindig 

hetven-nyolcvanszázalékos. 
Változatlanul 71 torkolati 
szivattyútelep üzemel, má-
sodperceriként 37 köbméter 
vizet emelve át a folyókba. 
A legtöbb stabil szivattyúte-
lep éjjel-nappal munkában 
van, mivel a hordozható és 
közbeeső átemelő berendezé-

sek szüntelenül ontják az 
utánpótlást, hogy mielőbb 
megszabadítsák az elöntés-
től elsősorban a vetéseket. 
A mezőgazdasági üzemek 
ugyancsak folytatják a szer-
vezett vízkárelhárítást, terü-
letükön 36 hordozható szi-
vattyú dolgozik, és népes 
munkacsapatok tevékenyked-
nek : ásóval, lapáttal egyen-
getik a vizek lefolyásának 
útját. 

A június végén lehullott 

sok csapadék a lakott terü-

leteken is károkat okozott. 

A Csongrád megyei tanács 

vb építési osztályának leg-

újabb adatai szerint a la-
kosság eddig több mint két-
száz épületkárt jelentett a 
városi és községi tanácsok-
nak. Szentesen 55, Szegeden 

49, Mindszenten 27, Kistele-

ken 24, Sándorfalván 20. 

Szegváron 18 bejelentést 

vizsgálnak ki. Szentesen, 

Szegeden, Sándorfalván, Kis-

teleken és még több község-

ben néhány régi építésű ház 

annyira megrongálódott, 

életveszélyessé vált, hogy a 

benne lakott családokat ki-

költöztették. 

Eszmecsere 
az üzemi demokráciáról 
Az üzemi, munkahelyi demokrácia to-

vábbfejlesztése napjaink egyik leg-
fontosabb társadalompolitikai kérdé-

se. Lényege csakúgy, mint szükségessége, ma 
már alapvetően tisztázott; kialakultak az el-
gondolások a továbbfejlesztés fő útjára, 
módjaira is. Ezek az elgondolások immár 
széleskörűen érvényesülnek, hatnak az 
üzemi, vállalati élet mindennapi gyakorla-
tában. E gyakorlat tapasztalataiból eredő 
gondolatok, meglátások összegyűjtése, a to. 
vábbi értékelésre, elemzésre váró kérdések 
megvitatása volt a célja annak az eszme-
cserének, amely a párt elméleti-politikai 
folyóirata, a Társadalmi Szemle oldalain 
folyt több mint háromnegyed esztendőn át, 
s amelynek folyamán huszonöt írás látott 
e témában napvilágot 

Sok ismeretet adott ez az eszmecsere az 
olvasónak. Olyanokat, amelyek további 
gondolkodásra serkentenek, s egyúttal ked-
vezően fejleszthetik, gazdagíthatják a gya-
korlatot A szerteágazó, sok témát érintő 
vitának ez alkalommal csupán néhány 
gondolatára hívhatjuk fel a figyelmet 

Az üzemi demokrácia a munkahelyi kol-
lektívák. a dolgozók — közvetlen vagy 
közvetett részvételét jelenti a vezetésben, 
a döntésekben, a vállalati célok, elhatáro-
zások kialakításában. Igényli tehát a kü-
lönböző . vélemények felszínre jutását 
adott esetben az eltérő álláspontok közötti 
vitát, a nézetek egyeztetését. A Társadal-
mi Szemlében folyó eszmecsere ezt a fel-
ismerést tovább mélyítve felhívta a fi-
gyelmet, hogy ez esetben is szükség van a 
társadalmi folyamatok materialista meg-
közelítésére, vagyis a vélemények mögött 
észre kell venni az ezeket meghatározó ér-
dekeket. Az üzemi demokrácia fórumain 
tehát nem egyszerűen a dolgozók vélemé-
nye nyilvánul meg, hanem kifejeződnek az 
érintett személyek és csoportok közvetlen 
érdekei is. 

A szociológiai elemzések kimutatták és 
a mindennapi tapasztalatok meggyőzően 
tanúsítják, hogy a közvetlen érdekek ér-
vényesítésére irányuló törekvések egyezte-
tetése a munkahelyek életében mindig is 
„jelenlevő" folyamat Az üzemi demok-
rácia kibontakozása ebből a szempontból 
azért jelentős, mert intézményes kereteket 
nyújt az érdekek kifejezésére, szükség ese-
tén összecsapásra, s az egyeztetés a kol-
lektíva nyilvánossága előtt az érintettek, 
illetve képviselőik részvételével történik. 
Ez jobb feltételeket teremt ahhoz, hogy a 
célokat a valóságos érdekviszonyok isme-
retében, azok alapján határozzák meg. Ide-
jében és sikeresen oldhatók fel olyan ér-
dekellentétek, konfliktusok, amelyek kü-
lönben a folyamatok mélyén meghúzódva 
megosztanák a kollektívát. Ha az üzemi 
demokrácia e lehetőségével tudatosan él-
nek, jóval kedvezőbbek a feltételei egy-
egy munkahelyi kollektíván belül a cselek-
vés valóságos egységének megteremtésé-
hez. az összvállalati és ezen keresztül a 
népgazdasági érdekek tényleges érvényesí-
téséhez. 

Társadalmunkban teljes az egyetértés ab-

ban, hogy országunk társadalmi-politikai vi-

szonyai kedvező feltételeket nyújtanak az 

üzemi demokrácia továbbfejlődéséhez. De az 

eszmecsere szinte minden résztvevője rá-

mutatott, hogy az általános feltételek mel . 

lett nem kevésbé fontosak a helyi körül-

mények. „Az, hogy egy demokratikus fó-

rumnak, részvételi formának van-e tartal-

ma, és milyen tartalma van, elválasztha-

tatlan a vállalat, a munkahelyi konkrét 

viszonyainak összességétől" — hangsúlyoz-

ta a vita egyik résztvevője. A hozzászólók 

ebből kiindulva nagy figyelmet szenteltek 

annak a kérdésnek, milyenné kell formál-

ni a vállalati szervezetet az irányítás, a 

döntés rendszerét a termelés és a gazdál-

kodás rendjét ahhoz, hogy a dolgozók ne 

csak formálisan, hanem valóságosan részesei 
lehessenek a vezetésnek. 

Ennek a feladatnak sok eleme, tényező-
je van, amelyek a vállalat nagyságától, 
jellegétől, feladatkörétől függően helyileg 
eltérőek. Általános elvnek tekinthető a 
belső irányítási mechanizmus olyan meg-
határozása, amely az alsóbb vezetési szin-
teknek is megfelelő jogkört és felelősséget 
biztosít. Nem kevésbé lényeges a döntési 
jogkör egyértelmű szabályozása, az egyes 
testületek, fórumok szerepének, rendelte-
tésének világos meghatározása, a tervezés, 
a belső elszámolás, az ellenőrzés célrave-
zető rendszerének kialakítása. Az eszme-
csere egyik fontos következtetése volt, 
hogy mindenütt meg lehet találni azokat a 
formákat és kereteket, amelyek a helyi kö-
rülmények között optimálisan biztosítják 
mind a hatékony gazdálkodást, mind pedig 
a dolgozóknak az irányításban történő 
részvételét. Természetesen semmilyen irá-
nyítási rendszer sem szüntethet meg min-
den ellentmondást, ezt irreális lenne el-
várni. A cél olyan feltételek és körülmé-
nyek kialakítása, amelyek között ezek az 
ellentmondások a lehető leggyorsabban és 
legeredményesebben oldhatók fel. 

Az optimális feltételek és körülményeit 
kialakítása nélkülözhetetlen. Énélkül az 
üzemi demokrácia kibontakoztatása jám-
bor óhaj vagy üres szólam maradna. 
Azonban csak az objektív tényezők nem 
elegendőek. Az eszmecsere több résztvevő-
je figyelmeztetett: tévedés lenne azt gon-
dolni. hogy az érintettek eleve örömmel 
fogadják az irányításban való részvétel le-
hetőségét, és azonnal élnek is vele. Va-
lójában ehhez fel kell kelteni az igényt, 
s ez nem is olyan egyszerű. A beosztottak 
számára ugyanis ez — az egyik cikk sza-
vaival élve — „munkát, többletfeladatokat, 
felelősséget hoz..., azaz felkészülést, tájé-
kozódást, tanulást, tehát időt és energiát 
igényel". Mi több: nemegyszer igényli 
konfliktusok, összeütközések vállalását is a 
vezetéssel vagy más dolgozókkal. 

Mindezeknek a vállalására csak az kész-
tetheti tömegesen a dolgozókat, ha úgy 
ítélik meg, hogy a részvétel az említettek 
ellenére „megéri", vagyis szavuk meghall-
gatásra talál, észrevételüknek van foga-
natja. Ez pedig — a szervezeti feltételek 
mellett — nem kis részben a vezetők ma-
gatartásától, hozzáállásától függ. Ilyen 
értelemben a vezetők és beosztottak szem-
lélete. magatartása kölcsönösen hat egy-
másra, alakítja egymást. 

Mindkettő formálásában ugyanak-

kor lényeges szerepe van a 

politikai szervezetek, mindenek-

előtt a pártszervezetek tudatos neve-

lő, meggyőző munkájának. Ennek a 

politikai munkának a tartalma nem utol-

sósorban annak bemutatása, érzékeltetése, 

hogy mind a vezetők, mind a beosztottak 

közvetlenül érdekeltek az üzemi demok-

rácia érvényesülésében, mert az végső so-

ron jobb feltételeket teremt mind saját 

feladataik ellátásához, mind pedig az 

egész munkahelyi kollektíva tevékenységé-

hez. Ez az érdekeltség objektív tényező, da 

szükséges tudatosítani, az érintetteket erre 

ráébreszteni, s bennük olyan meggyőző, 

déssé formálni, amely a cselekvés közvet-

len mozgatójává válik. 

A Társadalmi Szemlében lefolytatott v i , 

ta ehhez a tevékenységhez sok gondola-

tot, jó „muníciót" adott. Egyúttal az ed-

diginél sokrétűbben mutatta be azokat a 

kapcsolódásokat, amelyek egyfelől a szem-

lélet és magatartás formálása, másfelől 

a gyakorlati-szervezeti intézkedések és l é . 

pések között fennállnak, s amelyek figye-

lembevétele elengedhetetlen az üzemi de-

mokrácia további fejlesztésében. 

Gy. A. 

Hőszolgáltatás, 
korszerű világítás 
Kidolgozzák a hőszolgálta-

tó vállalatok működésének, 
fejlesztésének, szakember-
képzésének egységes szabály-
zatát, és egységesítik a hő-
szolgáltató rendszereket — 
jelentették be a Nehézipari 
Minisztérium és Győr-Sop-
ron megye vezetőinek ked-
den Győrött megtartott terv-
egyeztető megbeszélésén. 
Dolgoznak a távhőenergia 
közszolgáltatási szabályzaton 
is, amely előreláthatóan a 
jövő évben jelenik meg, s 
egyebek között egységesen 
intézkedik a mérési módok-
ról. dí jakról 

A tárca vezetői a közvilá-
gításban, a munkahelyek, la-
kások világításában is szor-
galmazzák a korszerű fény-
források felszerelését, mert 
ezek alkalmazásával energiát 
lehet megtakarítani és a vi-
lágítás is tökéletesebb. 

A tárgyaláson a miniszté-

rium vezetői tájékoztatást 

adtak az ország energiahely-

zetéről és a íöldgázprogram-

róL 

A tárgyaláson részt vett 

Simon Pál nehézipari mi-

niszter is. 

Juhtenyésztés 
Az elmúlt esztendőkben 

életbe lépett közgazdasági 
szabályzók ismét megélén-
kítették a juhtenyésztés! 
kedvet a Hortobágy környé-
kén és a bihari szikes lege-
lőkön. Az idén csaknem 150 
ezerrel több a juh a megye 
nagyüzemeiben és háztáji 
gazdaságokban, mint öt esz-
tendővel ezelőtt. A juhte-
nyésztés központja a vége-
láthatatlan legelőkkel ren-
delkező Hortobágyi Állami 
Gazdaság, ahol mar 37 ezer 
anyajuhai legeltetnek, s 
számuk az V. ötéves tervidő-
szak végére 43 ezerre növek-
szik. A nádudvari Vörös 
Csillag Tsz juhállománya is 
meghaladja már a tízezrei 


