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Idegsebészetünk 
eredményei 

Az Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet fennál-
lásának 25. évfordulója al-
kalmából jubileumi ünnep-
ségre került sor szombaton 
délelőtt a budapesti Sem-
melweis Orvostudományi 
Egyetem Nagyvárad téri el-
méleti tömbjének dísztermé-
ben. Az ünnepi eseményt 
dr. Schultheisz Emil egész-
ségügyi miniszter nyitotta 
meg. Méltatta a jubiláló 
idegsebészeti intézetnek a 
magyar egészségügyben be-
töltött kiemelkedő jelentősé-
gű szerepét, s az elmúlt ne-
gyedszázad alatt a gyógyí-
tásban és a tudományos ku-
tatásban elért, nemzetközi-
leg is elismert eredményeit. 

Az ünnepségen ott volt dr. 
Szentágothai János, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elnöke, a társadalmi élet, a 
magyar és a nemzetközi or-
vostudomány számos ki-
emelkedő személyisége. 

(MTI) 

Kitüntetés 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa dr. Csató 
Gyula nyugalmazott ügyvéd-
nek a munkásmozgalomban 
több mint hét évtizeden á t 

. kifejtett tevékenysége, vala-
mint egész élétútjának elis-
meréseként, 90. születésnap-
ja alkalmából a Szocialista 
Magyarországért Érdemrend 
kitüntetést adományozta. 

A kitüntetést dr. Markója 
Imre igazságügy-miniszter 
szombaton, tegnap nyújtotta 
á t (MTI) 

A technológia követése 
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A VBKM Villamoselőszerelő Gyára termékeinek mintegy 
kilencven százaléka kicserélődött. Gazdaságosan gyártható, 
a világpiacon jő! értékesíthető gyártmányok előállítására 
törekednek. Képünkön: ipari kezelőpultokhoz készülnek a 
folyamatábrás megjelenítők, a segítségükkel követni lehet 

a technológiai folyamatokat 

Hogyan dolgoztak? 
Beszámoló taggyűlés a Belváros lll'll alapszervezetben 

A lakóterületi pártalap- sorrendben szerepeltek a vá- ban a pártélet tervszerű és 
szervezetek is cselekvési rosi pártbizottság olyarl — rendszeres. Az egymás mél-
programjuk szerint dolgoz- főleg mozgósító — jellegű lett dolgozó két alapszervezet 
nak, jóllehet a párttagság so- határozatai, amelyek a kör- létrejöttével az ú j vezetőség 
rában jórészt olyanokkal is zeti pártalapszervezetekre is hamar kialakította munkastí-
kell számolniuk a vezetésé- vonatkoznak, például jó lusát, fejlődött szervező, irá-
geknek, akik idősek, sok együttműködésre a területű- nyitó és ellenőrző tevékeny-
esetben pedig lakáshoz, ágy- kön levő népfront- és nőbi- sége. A vezetőségi tagok fe-
boz kötöttek. A pártmegbí- zcttsággal, vöröskeresztes ielősséggel végzik munkáju-
zatásokat tehát azokra ter- alapszervezettel a pártirányí- kat, hasonlóképpen a párt-
vezik, akik nyugdíjasok tás jegyében. csoportok, a társadalmi és 
ugyan, de egészségesek és tömegszervezetek vezetői is. 
készséggel vesznek részt az * A taggyűlések előkészítésére 
alapszervezet munkájában •» és levezetésére jellemző azok 
mint vezetőségi tagok, pár t- e é n e k b « ^ m o Y í a ú Í T ^ t látogatottsága, különösen, ha 
csoportvezetők. És még ta- a ^ á n y í t ^ é r ^ - ? y a n t é n f n ™ " 
nulnak is: politikai vitako- n v e s í t é s é t a tömess zerveze- d e n ' a m e l y — várospolitika, 
rökön vesznek részt, látogat- + "kV™ tavalv homTaz haté- Jelegénél fogva — közvetle-
ják a városi pártbizottság k o n y e r e d m é n v ^ c ű t A t H n ü l é r i n t i a lakóterületen a 
szervezésében működő poli- m t e r v e z e t e k b e n dolgozó Part tagokat 
tikai akadémia előadásait ^ t a g o k beszámoltatásából * 

Ez a jellemző a Belváros is ez derült k t A különböző 
ni /A pártalapszervezet tévé- közös rendezvények iránt Jő, eredményes a Belváros 
kenységére is. Éppen ezért a eleven volt az érdeklődés. III/A alapszervezet együtt-
múlt esztendei munkát érté- Ezek közé tartoztak a ta- működése a társadalmi és 
kelve eredményekről számol- nácstagi beszámolók, lakóbi- tömegszervezetekkel, a kör-
hatott be a taggyűlésen Mol- zottságok megválasztása, zetben levő üzemekkel, in-
nár Imre párttitkár. Részt Mozgósítottak társadalmi tézményekkel. Jövőbeni fel-
vett a taggyűlés munkájában munkára, lakóházak előtti adatairól is szólva, a városi 
dr. Koncz János, az MSZMP területek, parkok virágosítá- pártbizottság osztályainak vé-
Csongrád megyei bizottságá- sára, általában a lakókörzet leménye az, hogy az alap-
nak titkára és Dubecz György, tisztaságának fenntartására, szervezet vezetősége fejlesz-
a városi pártbizottság mun- Az itt dolgozó tömegszerve- sze tovább irányító és ellen-

zetek működési területén ta- őrző munkáját . Az eddigiek-
valy két alkalommal is acl- hez hasonlóan nyilvánítson 
tak térítésmentesen vért több véleményt várospolitikai kér-
i a i n ^ 1 2 0 ; a n - Meghitt ünnep- d é s e k b e n . Mozgósítson kör-
ség keretében ajandekcsoma- j 
got adtak 70 idős, egyedülál- zeteben tovabbra is tarsadal-

szervezet. A nagy létszámot J ó nyugdíjasnak, s a pár t - mi feladatok elvégzésére, ép-
nehezen lehetett összefogni, megbízatásoknak legjobban pen a tanácsi munka haté-
a munka nehézkesse vált. e i e g e t t e v ő alapszervezeti ta-
Legfőbb feladat itt tavaly az g o k k ö z ü l m j n t e g y harmin-
volt, hogy kellő előkészítés- M n i ^ p t a t értékes könyvju-
sel, ú j vezetőségek megva- ^ ^ 
lasztásával két alapszerveze- . . . 
tet hozzanak létre egymás Nem látványos dolgok ezek, 
szomszédságában. Ez meg- de tartalmukban mélyek, ki-
történt, és mindkét alapszer- fejezőek. A törődés, a gon-
vezet — a Belváros III/A és d oskodás apró jegyei ezek 
a Belváros III/B - nagyjá- á a m e l y e k érvényre 
ból azonos létszámmal es jól y • ' • 
választott aktív vezetőséggel Jutnak a körzeti pártalap-
tnűködött már tavaly. szervezet és a területén dol-

Az ünnepi megemlékezése- ^ozó tömegszervezetek jó 
ken túl az itt tartott taggyű- együttműködésében, 
lések témáinak sorában a Az MSZMP Szeged városi 
gyors és alapos tájékoztatást bizottságának osztályai a töb -
tartotta egyik fontos felada- bi között akként értékelték, 
tának az alapszervezet vgze- minősítették a Belváros III/A 
tősége. A bel- és külpolitikai körzeti pártalapszervezet 
kérdések mellett fontossági múlt évi munkáját , hogyab-

katársa is. 

Korábba több mint 200 
párttagot számlált ez aza lap-

konyságának növelésére. 
L. F. 

Az alkalmazkodás 
fokozatai 

Felvillan egy kép. Fiatalok sorra ve-
szik az élet első erőpróbáit, számot 
adnak egymásnak szerencséjükről, 

családjukról, nyaralójukról vagy társbérle-
tükről. A kis társaság — akár egy szocio-
lógiai mintavétel. Van közöttük tehetet-
len. aki mint a szárnyaszegett madár, 
repdes egyik munkahelyről a másikra. Ott 
a céltudatos igazgató, az igyekvő bérel-
számoló, az alázatos beosztott, a lusta vagy 
tehetségtelen álmodozó. Legtöbbet a pénz-
ről beszélnek, hol, mennyit lehet keresni, 
mire érdemes költeni. Ki hol vett lakást, 
vagy mikor cseréli kocsiját, hogyan ren-
dezi be otthonát vagy mikor hagyja el 
végre albérletét. Melyik magnó, mosógép 
vagy gépkocsi a jobb. Hiányoznak a me-
rész elhatározások, a nekirugaszkodások 
történetei. Valamiben lehet, hogy megmu-
ta t ják okosságukat, tehetségüket, de leg-
alább ugyanannyi jó tulajdonság talán 
örökre titok marad. Hogy miért? Késnek 
a válaszok, akinek felelni kell, legfeljebb 
ennyit motyog: „Lehet, hogy akar tam va-
lamit, de mást csináltam, szükségem volt a 
pénzre is, és az önmegvalósítás helyett azt 
kerestem. De ez ba j?" 

Régi iskolatársam ma cinikusan moso-
lyog, amikor az életről esik szó. Mint akit 
egy mély titokba avattak be, úgy beszél. 
Így gondolkozik: öregem, bolond, aki fejjel 
megy a falnak. Mert könnyen visszapattan-
hat — betört fejjel. A főnököm kedvenc 
mondása, a fejünk nem gumilabda. 

Sokáig szótlan vegyész társunk is. Csak 
kérdez: ilyen keveset akartatok? Valaki 
visszavág, miért, te mire jutottál? Jövőre 
már lesz lakásom — válaszolja, aztán ne-
kem magyaráz: „Gyakran töprengek, miért 
merünk ritkán szembenézni önmagunkkal? 
S tudod, milyen furcsa, hogy ez mikor jut 
eszembe leginkább? Ha felvételiztetek az 
egyetemen. Ha látnád azokat az iskolai 
jellemzéseket! A legtöbb mint egy nekro-
lóg. Jó, szép, kedves, o k o s . . . — mintha 
más minősítést nyelvünk nem ismerne. 
Képzeld, még azt is leírják, azért javasol-
ják a fiút vagy lányt, mert Iskolai kirán-
dulásokon vesz részt. A prof alig vár ja , 
hogy olyan gyerekkel találkozzon és kér-
dezzen, akinek más a minősítése. Pedig jót 
mondani felelősség." 

A vegyész társai is a divatos magatar-
tásnak, a jó színben való feltűnésnek hó-
dolnak? Lezsernek látszani, a pillanatnyi 
körülményekhez gyorsan alkalmazkodni — 
ez a céljuk. Azt mutatni, hogy nehézség 
nélkül élnek és nem szeretik, ha valaki 
szembesíti végig nem vitt, nagyszerű és 
okos terveikkel. Közéletünk receptjére né-
ha ráír ják, figyeld a másikat, nézd, mi-
lyen könnyen csinálja, nem kell meditálni. 
És az ilyen ember nem meditál. Igyekszik 
minden dolgot a mindent elsimító ügyes-
séggel, a legkisebb felelősséggel elintézni. 

Jelentések készülnek a kereskedelmi el-
látásról, a lakásépítésről, a fatelepítésről, 
az egészségügyről és még tízezernyi kér-
désről. Naponta több mázsa észrevétel, ja-
vaslat, határozat születik. Intézmények-
nek, hivataloknak a feladata ez. A szak-
embereknek pedig az a kötelességük, hogy 
lelkiismeretesen, pontosan tájékoztassák 

jelentésükkel az irányító szerveket. Ám 
mit tesz az, aki jó színben szeretne fel-
tűnni? Arra gondol, fölötte is van hasonló 
ember, aki szintén számít arra, nincs egye-
dül. Gondot okoz, hogy észrevételeit, meg-
állapításait felelősséggel, csorbítatlanul le 
kellene írnia. Éppen emiatt aggódik, hiszen a 
másik nem ezt várja. Orra alá dörgölheti, 
miért nem vette korábban észre, és a 
mundér becsülete miatt nem veszi jó né-
ven a teljes igazságot. Így felfedezéseinek 
felét ír ja le. A következő állomáson is, ha-
sonló meggondolásból, tovább csökken a 
jelentés magva, éle. A célba érésnél a je-
lentés már csak üres papírhalmaz. Ez a 
játék a megdöbbenés erejével hat, ha egy 
vállalatról, intézményről hirtelen kiderül, 
rosszul dolgoznak, visszaélnek, c s a l n a k . . . 
Meglepődött érzésekkel csattannak fel a 
kérdések: nem volt ennek nyoma? De-
hogynem. Csak időközben elgereblyézték. 

Olvasom a népi ellenőrzési bizottság je-
lentésében, hogy a panasztörvény végre-
hajtása azért is akadozik, mert a felügye-
leti szervek nem kérik szigorúan számon, 
a vállalatok, intézmények miképp foglal-
koznak a közérdekű bejelentésekkel, a la-
kosság észrevételeivel. Érre még csak bic-
cent a halandó, hiszen hány jó határozat, 
törvény vagy utasítás végrehajtása akado-
zik. Miért pont a panasztörvény érdemel-
jen nagyobb figyelmet. Ám ennél sokkal 
érdekesebb az a megjegyzés: ha a felügye-
leti szervek vizsgálatot indítanak, vagy va-
lakit felelősségre vonnak, gyakran hozzá-
teszik, a népi ellenőrzés kérésére tették. S 
ilyen kérést nem lehet visszautasítani. To-
vábbra is jó színben szeretnének feltűnni, 
mert ne szólj szám, nem fá j fejem, és ez-
zel az alapösszefüggéssel a „jól nevelt" 
tisztában van. És még mással is. 

A helyzet nemegyszer űgy hozza, be-
szélni, mondani kell valamit Például ta-
nácskozásokon, értekezleteken illik véle-
ményt mondani, hiszen a résztvevőket 
ezért hívják meg. Mit tesz a feltűnően al-
kalmazkodó ember ilyenkor? Természete-
sen szót kér, mert ha csöndben marad, 
akkor nem látszik jónak. De bajban van, 
mert nincs véleménye. Ám nem fejre-
ej tet t ember, ír ja a tiszteletköröket köszö-
ni a megtiszteltetést, hogy a tanácskozás-
ra megh ív t ák . . . Aztán rátér a lényegre: 
dicsér. A jót mondásból nincsen kellemet-
lensége. Igaz, lehet másnak, egy közösség-
nek, falunak vagy városnak. 

"ogyan is fogalmazott a vegyész? Á 
dicséret felelőssége? Egymást csap-
hat juk be a látszólag egyszerű, ám 

mélyén hamis dicséretekkel. Az egyik vál-
lalatnál például úgy vélekedtek, hogy amit 
csinálnak, az jó. Mégis: egymás után két 
vezető is belebukott a „nagyon jó"-ba. 
Csak központi ' támogatással, sok-sok mil-
lió forintos segítséggel tudott a vállalat 
egyenesbe jönni. 

Az ember csodálatos képessége az éssze-
rű, az együttműködéssel vele járó alkal-
mazkodás. De kalitkába zárja magát, ha 
gondolatai nélkülözik a meggyőződést, ha 
véleménye ingatag, túlságosan alkalmaz-
kodó. 

Halász Miklós 

H 

Zárszámadásokról jelentjük 

Teljesítette ötéves tervét 
a halászok szövetkezete 

Csongrádtól Apátfalváig a mólójában, hogy a tervsze-
Tiszán és a Maroson, illetve rű munka és a halászsze-
a Tisza holtágaiban halász- rencse mellett a jó eredmé-
nak a szegedi központú Ti- nyek annak is köszönhetők, 
sza Halászati Termelőszövet- hogy az „exportszerencse" 
kezet tagjai. Jól dolgoztak is kedvezett: 9 vagon élő 
tavaly, a tegnap délelőtt halat szállítottak külföldre. 
Szentesen tartott zárszámadó és 20 vagonnal küldtek a 
közgyűlés adatai szerint 45 gyomai feldolgozóüzembe, 
vagon halat fogtak, és vala- amelynek zöme különböző 
mennyit értékesíteni is tud- konzervek formájában szin-
ták. Pelle László, a szövetke- tén a külkereskedelem köz-
zet elnöke kiemelte beszá- vetítésével talált gazdára. 

Az exporttételek rohamos 

Nagy forgalom 
a kedvezményes vásárban 
Az első hét a vártnál jobb 

eredménnyel zárult a ruhá-
zati kereskedelem hagyomá-
nyos téli kedvezményes vá-
sárában. Az áruházak leg-

vásárlók „rohamát", áruban 
ez ideig nem volt hiány, s 
ahol a vártnál gyorsabban 
csappantak meg a készletek, 
ott gondoskodtak utánpótlás-

többjében 15—20, de volt ról. így az áruházak, boltok 
olyan is, ahol csaknfem 40 még a vásár félidején túl is 
százalékkal volt nagyobb a képesek lesznek a legtöbb 
forgalom, mint a múlt évi cikkből választékos kinála-
vásár azonos időszakában. tot nyújtani, bár természet-

A kereskedelem általában szerűleg szerényebbet, mint 
jól felkészülten fogadta a az első papokban. 

emelkedése egyértelműen 
jelzi, hogy a minőséggel 
sincs baj . Még egy fontos 
adat : teljesítette ötéves ter-
vét a halászok szövetkeze-
te. 

A 80 tagot számláló kö-
zösség fokozatosan teremti 
meg a további biztonságos szempontjai kerülnek 
gazdálkodás föltételeit. Rösz- előtérbe, 
kén elkészültek — bár ja- * 
vitásra várnak — a teleitető-
tároló medencék. Hasznát év 
végén már a vásárlók is 
érezhették, hiszen karácsony 
és szilveszter előtti napon 

jaira öt vagon halat tartalé-
koltak Röszkén. Ennek a 
medencéknek köszönhető, 
hogy a halászcsárdák ellátá-
sában sem várható fönnaka-
dás év közben sem. Az atka-
szigeti holt ágat a horgá-
szoknak adják át, kárpótlá-
sul Csanyteleken évül má-
sik szövetkezettel közös be-
ruházással halastó. A tóépi-
tés terveit tavaly túlteljesí-
tették. idén 15 millió 600 
ezer forintot fordítanak rá. 

ötmillió 23 ezer forintos 
nyereséggel zárta az évet a 
szövetkezet. A tervek fontos 
pontja, hogy a tavalv meg 
nyílt exportlehetőségeke 
maradéktalanul kihasználó-
idén is. a céltudatos halgaz 
dálkodás és a jó minőséf 

tehá 

A szegedi járás szövetke-
zetei közül tegnap délelőtt 
tartotta közgyűlését az 
ópusztaszeri Árpád vezér, a 

is volt hal az üzletekben, b g g * 
amikor a legtöbben keres- és az ásotthalmi Egyetéri ' 
ték. Az esztendő utolsó nap- Szakszövetkezet is. 


