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Munkáskerületben 
új pártház 

Az ú j pártszékház 

Szegeden, a munkáslakta 
Petőfi telepen, a II-es párt-
alapszervezetnek — amely-
hez Baktó is tartozik — 
soha nem volt rendezvényei 
megtartására önálló helyi-
sége, épülete a felszabadulás 
óta. A taggyűléseket is a 
környékbeli intézmények-
ben tartották meg. Tarján 
építésének kiterjesztésével a 
volt Fodortelepről is ehhez 
az alapszervezethez tartoz-
nak majd az ottlakó nyug-
díjas párttagok. Az alap-
szervezet tagságának várha-
tó növekedese ösztönzött 
arra, hogy társadalmi össze-
fogással új székházat kap-
jon ez az alapszervezet az 
Acél utca elején. 

Az elhatározásból valóság 
lett. Tegnap, szerdán dél-
után új székházuk ünnepé-
lyes avatására gyűltek össze 
a nagyteremben az alap-
szervezet tagjai. Dr. Czene 
Mihály pártalapszervezeti 
titkár üdvözlő szavai után 

Török József, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első titkára mondott" avató-
beszédet. A többi között 
hangsúlyozta az összefogás 
erejét, azt, hogy a tervezés-
től a kivitelezésig sok tíz-
ezer társadalmimunka-órá-
val készült el az új létesít-
mény. A Szegedi Tervező 
Vállalat egy kollektívája 
készítette el a terveket. Dol-
goztak az épületen a Vedres 
István Építőipari Szakkö-
zépiskola diákjai, a MÁV-
tól egy tetőfedő szocialista 
brigád, a szegedi Felszaba-
dulás Tsz tereprendezői. 
Petőfitelepről a népfront, a 
nőbizottság. a Vöröskereszt 
tagjai. Petőfitelep lakossága 
35 ezer társadalmimunka-
órával járult a székház fel-
építéséhez. 

Az avatáson kulturális 
műsorral szerepeltek Pető-
fitelepről a Balaton utcai 
általános iskola úttörői. 

Úttörők, 
kisdobosok 

terve 
A Magyar Úttörők Szövet-

sége Országos . Tanácsa szer-
dán Szűcs Istvánná főtitkár 
elnökletével ülést tartott. A 
tanácskozáson — Nemes Pé-
ternek, az úttörőszövetség 
titkárának előterjesztésében 
— mégvitatták a szövetség 
1979—80-as programját. 

Az Országos Tanács java-
solja az úttörőcsapatoknak, 
hogy a „Tettekkel a mi vilá-
gunkért" jelmondot jegyében 
készítsék el saját program-
jukat. Ennek megvalósításá-
ban folytassák a korábbi 
években elkezdett munkát. 
Mozgósítsák a kisdobosokat 
és az úttörőket aktív rész-
vételre, saját közösségük, az 
iskola és a lakóhely életé-
ben, s erősödjék cselekvő ha-
zaszeretetük, szolidaritásuk a 
világ gyermekeivel. Az út-
törőévi program valóra vál-
tása a pajtások öntevékeny 
úttörőéletére épüljön. 

Bányászlakások 
Negyven ú j tanácsi bérla-

kásba költöztek be a napok-
ban oroszlányi bányászok. 
Ebben az évben egyébként a 
bányászlakás építési akció-
ban 360 új otthonnak kell 
elkészülnie, többnek, mint 
amennyit az utóbbi három 
évben kaptak az oroszlá-
nyiak. (MTI) 

Jólétünk torzulásai 

NEB- vizsgálat 

A gépkocsik kihasználása 
Gyakran lehet látni válla-

lati autóbuszt négy-öt utas-
Bal. Bizonyos időszakokban 
pedig üzemek, intézmények 
Udvarán hetekig vesztegel-
nek a gépkocsik. Mert nincs 
mit szállítaniuk. Ilyenkor 
mindenkinek egy dolog jut-
hat eszébe, milyen a szállítás 
hatékonysága. A NEB már 
két évvel ezelőtt is foglalko-
zott azzal a kérdéssel, hogy 
a személy- és teherszállító 
gépjárműveket, hogyan hasz-
nálják ki. Az' akkori vizsgá-
lat megállapítása szerint a 
gépjárművezetők nem érde-
keltek abban, hogy munka-
idejüket jobban kihasználják. 
Nem törekedtek a vállalatok 
arra sem, hogy az üres gépi-
kocsikat kölcsönadják más 
intézménynek. A gépkocsi-
park általában a csúcs szállí-
tási időszak igényei alapján 
alakult ki. így érthető, hogy 
egyes időszakokban jó né-
hány teherautó felesleges. A 
munkásszállító gépkocsi-
vezetők a reggeli és a dél-
Utáni fuvar között nem tud-
tak mit kezdeni idejükkel, 
így végül is nem dolgoztak 
meg munkabérükért. Sok 
helyen hiányoztak a jé szak-
emberek. A gépjárművek ja-
vításának elhúzódása, az al-
katrészhiány, a Lassú anyag-
beszerzés miatt sok gépkocsit 
nem tudtak használni. 

A népi ellenőrök most újó-
lag tájékozódtak, hogy az el-
múlt két év alatt miképp 
változott a helyzet. A vizs-
gálat során felkeresték a 
KSZV-t, a megyei Gabona-
forgalmi és Malomipari Vál-
lalatot, a deszki Maros és a 
tápéi Tiszatáj Termelőszö-
vetkezetet, a DÉLÉP-et, a 
DEFAG-ot, a Szegedi Építő-
ipari Szövetkezetet. A népi 
ellenőrök tapiasztalatait teg-
nap, szerdán a szegedi ta-
nácsházán értékelte a városi 
és szegedi népi ellenőrzési 
bizottság Kalmar József el-
nökletével. 

Átalános megállapítás, 
hogy szinte mindenütt na-
gyobb gondot fordítottak a 

szervezésére; tervei; 

zésére. Jobbnak találták az 
adminisztrációt is, ami' a 
nyilvántartások gondosabb 
vezetésében mutatkozott meg. 
A gépkocsivezetők munka-
idejének kihasználásában is 
észrevehető változás, de még 
mindig — különösen a vál-
lalati buszoknál — sok a fe-
lesleges idejük, amit nem 
munkával töltenek a „piló-
ták". Többen is elmondták, 
meg kellene találni a mód-
ját a munkásszállító gép-
járrhűvek esetében, hogy a 
sofőröket jobban foglalkoz-
tassák. Elhangzott olyan ja-
vaslat is, miszerint a. reggeli 
és délutáni ki- és beszállítás 
között ezeket a gépkocsive-
zetőket más járműre ültes-
sék. Kisebb mértékű a javu-
lás a gépjárművek ellenőr-
zésében. A legtöbb helyen 
bevezették az ösztönző bére-
zést. 

Több helyen nem oldották 
meg jól a tervszerű ellen-
őrzést és hiányoznak a szak-
képzett ügyintézők. A népi 
ellenőrök például a táp>éi és 
a deszki téeszben kifogásol-
ták, hogy az ellenőrzéseket 
nem tervezik. E kérdés mel-
lett vizsgálták, hogy a szállí-
tás szervezete miképp kor-
szerűsödött Például a DE-
FAG-nál nem alakult ki 
megfelelő szállítási szervezet 
A központi irányítás hiánya 
miatt nem megfelelő a koor-
dinálás és az ellenőrzés. A 
szakember-utánpótlással sem 
lehetnek elégedettek. 

A népi ellenőrök több he-
lyen tapasztalták, hogy túl-
ságosan sokféle gépkocsi-
típust használnak. A vállala-
tok elsősorban arra hivatkoz-
nak, hogy a kereskedelem-
ben nincsen nagy választék 
és nem is tesznek erőfeszí-
téseket. hogy egyazon típus-
ból alakítsák ki a gépjármű-
parkot. A tipizálás megköny-
nyítené a javítást, az alkat-
részbeszerzést, a pótlást Csak 
a Gabonaforgalmi és Malom-
ipari Vállalatnál és a deszki 
téesznél volt észrevehető az 
a törekvés, hogv egy típusú 
gépkocsikat jtésároljanafc, Aa 

energiatakarékosság szem-
pontjából is vizsgálták a népi 
ellenőrök, hogy milyen a 
gépkocsik kihasználtsága. Sok 
helyen túl nagy a fogyasztá-
suk- az autóknak. A gabona-
forgalmi vállalatnál a túlfo-
gyasztást a gépkocsivezetők-
kel megtéríttetik, de ugyan-
akkor az üzemanyag-megta-
karításra prémiumot nem fi-
zetnek. Pedig néhány helyen 
jó gyakorlatnak bizonyult az 
üzemanyag-premizálás, mert 
ez takarékosságra ösztönöz, 
amit nem kell különösképp 
bizonyítani, hogy mennyire 
népgazdasági érdek. Volt 
olyan hely is, mint például 
a tápéi téesz, ahol a túlfo-
gyasztást, illetve a megtaka-
rítást egyáltalán nem is ér-
tékelik. 

A korábbi vizsgálat hatá-
sára a szállítási forgalmi 
mutatók javultak, a gépko-
csikat jobban kihasználják, 
kevesebb az üres visszafuvar. 

A népi ellenőrök segítő 
szándékkal tárták fel a hiá-
nyosságokat, illetve ismerték 
el az eredményeket A vizs-
gálat megállapításaival a 
vállalatok, gazdaságok egyet-
értettek. A vizsgálatot köve-
tően például a KSZ V-ben 
gazdaságosabb szállítási for-
mát vezetnek be és intézked-
nek, hogy az élő munkát job-
ban használják ki. A DE-
FAG-nál júniusig kívániák 
meghonosítani az ösztönző 
bérezést. A NEB több hasz-
nos észrevételt, javaslatot 
címzett az illetékes vá l la l -
toknak. Ami a vizsgálat 
egvik lesföhb tanulsága, és 
szinte minden váUatótra. in-
tézménvre éménves: ahol 
c«ak ]p^„t<*4°res fog-
lalkozzanak a jav"ö bázis 
kiéníté«évpl és a hibát m°g-
előzö ka>-b°->+artással. ígv 
jobban • tud iák védeni az 
autókat, hosszabb lesz az 
élettartamuk, kevesebb a ja-
vítás miatt az állásidő és 
termeszetesen ezáltal is nö-
vekszik a szállítás hatékony-
sága, 

A » 

Kinek korog ma éhségtől a gyomra? 

Valószínű, napokig ' házalhatnánk 
Szegeden is, mire szembetalálnánk 

magunkat a fizikai nyomorral, a „nincs 
mit enni", vagy a „vacogunk a fűtetlen 
szobában"-fajta, valaha jól ismert helyzet-
tel. Szó sincs róla, korántsem fenékig tej-
föl még az életünk, s a kisnyugdíjasok-
nak, a többgyermekes anyáknak, a magá-
ra hagyott öregeknek napestig jegyezget-
hetnénk a panaszszavát, de a lakosság zö-
me már kétségtelenül eljutott a szerény 
jómódba. Közgazdászok állapították meg, 
hogy a ma elfogyasztott termékmennyiség, 
illetve a jelenlegi közszolgáltatás az 1938-
as magyar társadalom zömét — a szelle-
mi dolgozókkal együtt — kimondottan 
boldoggá tette volna. A mi egzisztenciális 
biztonságunk, művelődési lehetőségeink, 
egészségügyi ellátásunk, nyugdíjrendsze-
rünk, viszonylag alacsony élelmiszeráraink 
még a fejlett tőkés világ fizikai dolgozói-
nak körében is irigylésre méltónak tűnhet, 
nem is szólva azokról a nemrég fölszaba-
dult országokról, ahol az egy főre eső nem-
zeti jövedelem még az évi négy-, ötszáz 
dollárt sem éri el. 

Szocialista boldogulásunk természetesen 
nem mondható felhőtlennek. A tényleges 
életmód és az elképzelt jólét közt nyilván-
való a feszültség, s ezt korántsem csupán 
a „növekedés nehézségei" okozzák. Igen 
nagy a nyomás az úgynevezett nyugati 
jóléti ideál irányába, amely pedig szocia-
lista elveinktől idegen és reális lehetősé-
geinket is meghaladja. Az értelmetlen 
rongyrázást, az esztelen pazarlást mi nem 
tűzhetjük nemzeti célul magunk elé, még 
akkor sem, ha egyesek bárhogy verik érte 
a „balhét", vagy máris nagypolgári módon 
viselkednek. A jólét fokozásának effajta 
torzulását már szinte lépten-nyomon ta-
pasztaljuk, csak néha — kényelemből 
vagy óvatosságból — úgy teszünk, mintha 
nem vennénk észre. A drága autók hasz-
nálata (szerencsére, már korlátozták), ver-
sengés a luxusnyaralók építésében, a javak 
szerzésének növekvő mániája pedig sze-
met szúr mindazoknak, akik birtokosai 
ugyan a hatalomnak, de két kezük és 
agyuk munkája révén még távlatban sem 
gondolhatnak arisztokrata allűrökre. 

Sokan hármas eredetűnek tartják a jó-
léti elképzelések torzulását; tovább él a 
felszabadulás előtti urakat utánzó kispol-
gári törekvés; a mai- „nagymenők" élet-
módja bizonyos mértékig átsugárzik a dol-
gozó rétegekre; a kapitalista „fogyasztói 
társadalom" illúziója a szocialista életfor-
mában is kezd életmagra kapni, s ezt az 
iHúziót mi oem tudtuk még lerombolni. 
Márpedig az „azért élünk, hogy fogyasz-
szunk" fölfogásba semmiképpen sem nyu-
godhatunk • bele, mert a közgondolkodást 
károsan befolyásolná. Semmittevésünkkél 
azt a mákonyt sugallnánk a társadalom-
nak, hogy az egyéni jólét megteremthető 
a közös érdekektől függetlenül, vagy azok-
kal ellentétben is; hogy a kíméletlen esz-
közökkel megszerzett javak a nép céljai-
val ellentétes módon fölhasználhatók. 
Ilyen kényelmesek nem lehetünk. Mu-
száj megértetnünk a nemzet jobbik részé-
vel, hogy a torz életszemlélet, az önös ha-
rácsolás rombolja az egyén és a társada-
lom kapcsolatát Természetesen nevetséges 
volna az egyes árucikkeket vagy fogyasz-
tási szokásokat kipellengérezni. Arra van 
szükség, hogy az emberek értelmes, hasz-
nos, szükséges dolgokra költsék a pénzüket, 
tehát ésszerűen, a társadalom fejlődését tá-
mogatva igyekezzenek egyénileg is boldo-
gulni. 

Tudjuk, rengeteget beszéltünk már róla, 
hogy a vagyongyűjtés nem az egyének go-
noszságából fakad, hanem a n»ég megol-
datlan problémákból. Amíg meg nem old-
juk a lakáskérdést, az üdültetési gondokat, 
a tömegközelekedés javítását, amíg hiány-
cikkékről és alacsony színvonalú lakossági 
szolgáltatásról beszélünk, addig, sajnos, a 
sok pénzbe kerülő maszekolóssal is ki kell 
békülnünk. Ha majd a mi szocialista tár-
sadalmunk odáig fejlődik, hogy bárki 
anyagi hála nélkül is megvásárolhatja a 
neki szükséges dolgokat, és tehetségét is 

teljesen kibontakoztathatja, akkor a föl-
felé kapaszkodás, a státusszimbólumok 
hajszolása — reméljük — szánalmas és 
nevetséges viselkedéssé silányul. 

Nézzük a lakást, életszínvonal-politi-
kánk minden mást. .megelőző kulcskérdé-
sét! Akinek még nincs rendes otthona, az 
kénytelen alávetni magát az albérleti 
uzsorának, kénytelen elviselni a munkás-
szállásokon még gyakran uralkodó áldat-
lan állapotokat, vagy esetleg arra törek-
szik, hogy törvényellenesen is megszerezze 
a lakáshoz szükséges összeget. A lakás-
hiány fóleg a fiatal házasokat sújtja, mert 
nagyon nehezen tudják előteremteni a fé-
szekre valót. Káros hatása számos társa-
dalomellenes tendenciában, a családi élet 
bizonytalanságában, a népszaporulat egye-
netlenségében, vagy elégtelenségében, a 
gyermekek hiányos nevelésében stb. jelent-
kezik. Hiába állunk az első lakásépítő or-
szágok között Európában, a lakáshiány 
megszüntetése szocialista társadalmunk 
legfontosabb problémája. Idén 90 ezer la-
kás építését tervezzük, s ezt az ütemet 
folytatjuk tovább. 

Az ingatlanszerzés és az autóvásárlás 
már nem ilyen egyértelműen támogatandó 
közérdek. Ma, amikor amúgyis 'kínzó gon-
dot okoz az építőanyagok és kapacitások 
hiánya, jó képet vágunk a hétvégiház-
rondaságok, agyoncicomázott nyaralók 
szaporodásához. Miért? Igaz, sokan csak 
így tudják hétvégi pihenésüket, üdülésü-
ket megoldani. Sokak azonban a telepeken 
is csak versenyeznek, anyagi tehetségüket 
mutogatják egymásnak. Hamis az olyan 
érv, hogy az effajta építkezések tiszta nép-
gazdasági nyereségként könyvelhetők el, 
mert a közületi építkezéseken kívül jönnek 
létre. Az építőanyag ugyanis a szocialista 
iparból származik, nem az építtetők állít-
ják elő szabad idejükben. Érdemes volna 
megvizsgálni, hogy a méregdrága négy-
szögöleknek, a telekárak növekedésének 
mekkora szerepe volt eddig a spekuláció6 
vásárlásokban, a munka nélküli jövede-
lemszerzésre való törekvésben. Mert a mó-
dosabbak közül sokan nem a bankbetét-
ben, hanem ebben látták megtakarításaik 
értékének megőrzését. 

Na és a személyautó? Legalább olyan 
problematikus, mint a nyári lak, 
vagyis egyszerre elégíti ki reális em-

beri igényt és szükségletet, illetve szórako-
zást és státusszimbólumokat Szervezők-
nek, orvosoknak, árubeszerzőknek, fölvá-
sárlóknak, szerelőknek stb. az autó szinte 
nélkülözhetetlen létfenntartási eszköz. 
•Ritkán lakott vidéken, ahol kulturálatlan 
és lassú a vasúti és az autóbuszközlekedés, 
kétségtelenül kényelmet nyújt annak, aki 
megveheti.. A barkácsolni szerető embe-
reknek ezenkívül hasznos elfoglaltság. Ha 
azonban a társadalom szempontjából is 
nézzük, a személyautózás, s főleg a pasz-
szióból való kocsikázgatás, komoly gondot 
is jelent. Közgazdász nyelven: az egy sze-
mélyre jutó személyautó gyártási költsége 
sokszorosa nemcsak a vasúiénak, hanem az 
autóbuszénak is. Az energiafölhasználás ia 
sokkal kevesebb a tömegközlekedési eszkö-
zöknél. Milliárdokat emészt föl az autó-
pályaépítés, a benzinkutak telepítése, a 
parkolóhelyek kiképzése. Az autóval kap-
csolatos közvetett kiadások közé tartozik a 
levegőszennyeződés és a zajártalom elhá-
rítása, a forgalomirányító berendezések és 
apparátusok fönntartása. Szó sincs arról, 
hogy az autó, vagy az üdülőtelek nem fér-
ne bele a szocialista életmódba. Csupán a 
túlzások, a torzulások nem szimpatikusak. 
Amíg nem tudunk ezek mellé más lehető-
séget is nyújtani, mindössze annyit tehe-
tünk, hogy az embereket szocialista élet-
vitelre, kulturált közlekedésre, társada-
lomtiszteletre szoktatjuk, neveljük. 

Szocialista állampolgár nem teheti ma-
gáévá a pazarlás elvét, amit „odaátról" 
különféle tetszetős csomagolásban kínál-
nak' neki. Nekünk nem a mértéktelen , 
presztízsfogyasztás, hanem az értelmes élet 
a célunk, ezt akarjuk megkönnyíteni, meg-
szépíteni az anyagi javak bőségével, szo-
cialista elvek szerinti elosztásával. 

F. NAGY ISTVÁN 

Újító csapágygyáriak 
Hatmillió forint megtakarítás 

305 újítási javaslatot ad-
tak be, és ezek közül 185-öt 
elfogadtak tavaly a debre-
ceni Magyar Gördülőcsapágy 
Művekben. Ennek köszönhe-
tően hatmillió forintot taka-
rítottak meg az újítók a vál-
lalatnak. Javaslataik elsősor-
ban arra irányultak, hogy a 
nehéz fizikai, munkát köny-
ayífcého új kisgépeket vezes-

senek be és alapanyagot ta-
karítsanak meg. 

Az újítások számának nö-
vekedése mellett az is fi-
gyelemre méltó, hogy jelen-
tősen csökkent az átfutási 
idő, hiszen a javaslatok be-
adásától az elfogadásukig át-
lagosan mindössze 32 nap 
telt A (MTI! . . 

Metszik 
a szülőt 

A balatoni történelmi bor-
vidékeken metszik a kordon 
rendszerű szőlőt. Elsősorban 
a nagygazdaságok láttak hoz-
zá a munkához.. 

Veszprém megye két leg-
nagyobb szőlőtermelő gazda-
ságában, a Badacsonyi Álla-
mi Gazdaságban és a bala-
toncdericsi termelőszövetke-
zetben naponta több mint 
százan dolgoznak. A munka 
jól halad, (MTI) 


