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Révész 
emlékezetére 

Száz esztendeje, ezen a 
napon született a Zala me-
gyei Gyülevészen Révész 
Sándor, ki a századforduló 
munkásmozgalmának erjesz-
tői közé tartozott. Iskoláit 
Nagykanizsán végezte, s már 
korán, Landler Jenő hatásá-
ra részt vett az i f júmunká-
sok mozgalmában. Szegedre 
kerülve a szakszervezeti 
mozgalmat irányította, 1905-
ben beválasztották az SZDP 
helyi vezetőségébe, ma jd a 
párttitkárságot vezette. Bal-
oldali nézetei miatt nehezen 
tudott a polgári életben ér-
vényesülni. Több helyről, 
mint a Pálfy-vasgyárból, s 
legutoljára a fűrészgyárból ls 
elbocsátották, mint „cucilista 
agitátort". Nappalonként éh-
bérért dolgozott, s éjjel párt-
munkát végzett. A pártve-

zetőség s a szakszervezet 
biztosított volna neki megfe-
lelő honoráriumot, de ő nem 
akart „a múhkások fillérei-
ből élni". 

A munkásgyűlések, tünte-
tések, május 1-i felvonulások 
szervezője, szónoka volt, me-
lyekről többször csendőrök 
vitték haza. A kettős munka 
hamarosan aláásta egészségét. 
1907. augusztus 5-én halt 
meg. A gyászjelentés úgy jel-
lemezte, mint aki önzetle-
nül áldozta fel fiatal életét, 
hogy a munkások ügyét tá-
mogassa. Méltán odaillenek 
sírkövére Lőw Immánuel sza-
vai: .Almaidért küzdtél, a 
világ újjászületését álmod-
tad; nem látthattad a telje-
sülést . — 

Cs. Gy. 

Munka-
védelem 
• A Szakszervezetek Csong-

rád megyei Tanácsa munka-
védelmi aktívaértekezletet 
tartott tegnap, kedden Sze-
geden, az SZMT székházá-
nak nagytermében. Résfct 
vettek a megbeszélésen a 
vállalatok vezetői, a munka-
védelmet irányítók és a 
szakszervezeti tisztségvise-
lők. 

Az elmúlt év novemberé-
ben a SZOT napirendre tűz-
te a munkavédelmet és az 
időszerű feladatokat. Erről a 
tanácskozásról számolt be az 
aktívaértekezletnek Főcze 
Lajos, a SZOT munkavédel-
mi osztályának ve2etője. Fel-
hívta a figyelmet, hogy az 
utóbbi években jelentős a 
fejlődés a munkavédelem-
ben. Ennek ellenére tovább 
kell lépni a gondoskodás-
ban az emberekről. 

Pilátussal, folyónézőben 
Apad a Tisza — Kevesebb a belvíz 

pártalapszervezetek 
munkája 

Pilátus — az Országos 
Vízügyi Hivatal nyolcszemé-
lyes repülőgépe — előállt: 
tessék beszállni! Kísérőink 
az ATIVIZIG ár- és bel-
vízvédelmi szakemberei mái-
gyakorlott utasok: a mos-
tanihoz hasonló légi árvízi 
szemlén nem először vesz-
nek részt. 

Feldübörög a motor, a re-
pülőtér épületet egyre ki-
sebbek, a házak, a kertek, 
mintha a játékvasút terep-
asztalának tartozékai len-
nének: 200 méter magasság-
ból nézzük a t á j a t 

• 
Most a szalámigyár 63 mé-

ter magas érlelőtornyát is 
kicsinek látjuk, a város 
akár egy idegenforgalmi 
magazin fotómelléklete. Tar-
ján és az Északi városrész 
a magasból szebb, mint va-
lójában, ilyennek láthatták 
a tervezők a makettet. A 
SZEOL-pálya gyepén óriási 
sötét foltok, a víz Játszik 
most itt bújócskát. 

* 

Nem kíméli a belvíz az 
algyői olajmezőt sem, a ha-
talmas. utakkal, át járókkal 
szabdalt víztükrön csillog 
a napfény. Jelenleg 15 ezer 

hektárt borit a megyében 
belvíz, kommentálják a lá-
tottakat a szakemberek. 
Nemrég még húszezer hek-
tárról szóltunk a híradások-
ban; az emberek és a szi-
vattyúk nem dolgoztak hiá-
ba. De tegyük hozzá rög-
tön, most sepi sokkal jobb a 
helyzet. A belvizek elveze-
tését hátráltatja, hogy a tée-
szek sok helyütt nem készí-
tik el a vízlevezető árko-
kat. 

Elrepülünk az atkai holt-
ág felett, a Tisza hullám-
tere erre hihetetlenül kiszé-
lesedett. A körtvélyesi holt-
ág valósággal beleolvadt a 
folyóba, hogy melyik is a 
Tisza, azt a folyó menti fák 
csíkjából lehet csak megál-
lapítani. A gátak tövében 
rendkívül megszaporodtak a 
fakadó vizek; fényes, fod-
rozódó „szalagok" gyanánt 
kísérik a gátakat. A töltés 
Jó néhány helyen szivárog, 
van, ahol rőzsekölegekkel, 
polietilén fóliával védik a 
vfztőL 

• 

Vízben áll a mindszenti 
és a szentesi .strand, a ví-
kendházak gazdái ugyan-
csak aggódhatnak, némelyik 

A Magyar Történelmi Társulat 
tisztújító közgyűlése 

Aktívan részt venni a tu-
dományos életben, szerepet 
vállalni a nemzeti méretű 
köztudatformálásban — ezt 
jelölte legfontosabb feladatá-
nak a Magyar Történelmi 
Társulat három évvel ezelőt-
ti közgyűlésén. Az azóta el-
telt időszakról szóló beszá-
molóval kezdte meg munká-
ját kedden az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem aulájában 
a Magyar Történelmi Társu-
lat kétnapos tisztújító köz-
gyűlése. Szabolcs Ottó főtit-
kár értékelte a társulat te-
vékenységét. A társaság tag-
jai a történelemkutató, 
-elemző munka mellett részt 

vesznek a közművelődési te-
vékenységben is. Az elmúlt 
három esztendőben 35 köz-
ponti rendezvényt szervez-
tek, amelyeken több száz re-
ferátummal, szakmai elő-
adással számoltak be az ú j 
kutatási eredményekről. A 
főtitkári beszámoló után ki-
tüntetéseket adtak át a ki-
emelkedően tevékenykedő 
társasági tagoknak. Vass 
Henrik, az MSZMP KB Párt-
történeti Intézete igazgatója 
és Sinkovits István, az ELTE 
tanszékvezető tanára, a tár-
sulat alelnökei a Molnár 

Erik-emlékérmet kapták meg. 
A tisztújító közgyűlés ma 

folytatja munkáját . 

Szegedi operamuvészek 
— rádióban, külföldön 

Futószalagon szállítja sze-
gedi operaművészek felvéte-
leit a rádió. Sinkó György, 
Karikó Teréz, Berdál Valé-
ria hasonló jellegű műsorai 
után Meixner Mihály a mi-
nap vette föl, Vendégünk-
sorozatában, Gyimesi Kál-
mán 40 perces anyagát, ahol 
a szegedi művész Schubert-
dalokat, operaáriáknt éne-
kelt, és a házigazdával be-
szélgetett. A sorozat követ-
kező vendége Réti Csoba 
lesz. 

A Tanácsköztársaság ki-
kiáltásának évfordulójára 
érkezett meghívás a bécsi 
Magyar Intézetből Gyimesi 
Kálmánnak és Delley József 
zongoraművésznek, akik 
március 21—23. között ad-
nak koncertet az osztrák fő-
városban. Április 1-én két 
szegedi operaművész. Réti 
Csaba és Gyimesi Kálmán 
vendégszerepel a romániai 
Cons'ancában. olasz nyelven 
éneklik Verdi Rigoletto cí-
mű operájának főszerepeit. 

épület, épp hogy kikukucs-
kál az árból. Az alpári víz-
tározó fölé repülve, min-
dertki a tenger szót emle-
geti. A hatalmas víztükör 
tízezer hektárnyi területet, 
több ezer hektár szántót, ré-
tet és legelőt borit. Az el-
múlt tíz évben harmadszor 
robbantották fel Itt a nyári 
gátat, óriási vízmennyiségtől 
szabadítva így meg a fo-
lyót. 

Üjra a Tisza felett zúg a 
Pilátus, egy ideig követjük 
a Vásárhely—Szeged közöt-
ti műút vonalá t Ismét a 
már megszokott látvány: 
kerteket, szántókat borít a 
belvíz, némelyik tanya szi-
getként emelkedik ki kör-
nyezetéből. 

Szegedre visszaérkezve a 
repülésben gyakorlatlan uta-
zónak jóleső érzés kiszállni. 
Pilátus hamarosan újabb 
fordulót tesz, segítve a szak-
embereket az ár - és a bel-
víz feltérképezésében. S a m i t 
fentről nem lehetett megál-
lapítani, azt leolvashatjuk az 
ATIVIZIG székházában ta-
lálható jókora tábláról: a 
Tisza folyamatosan apad. 
Hétfőről keddre hat centi-
méterrel csökkent a vízállás, 
tegnap 836 centimétert. mér-
tek. Apad a Maros is, Ma-
kónál legutóbb 13 centimé-
terrel kevesebbet olvashat-
tak le a vízmércékről, teg-
nap 347 centiméter magas 
volt a mellékfolyó vízszint-
je. 

Ladányi Zsuzsa 

Az oktató és a tudomá-
nyos munka egész területét 
átfogják a pártalapszerveze-
tek a József Attila Tudo-
mányegyetemen. Tevékeny-
ségüket a pártmunka első 
vonalának nevezte — a rá-
juk háruló felelősséggel 
együtt — az MSZMP egye-
temi végrehajtó bizottsága 
abban a jelentésében, ame-
lyet előterjesztett pártbizott-
sága legutóbbi ülésén. Napi-
renden az alapszervezeti 
munka felmérése, értékelése 
és további feladatai szere-
peltek. 

* 
Az egyetemi élet jellegé-

ből következően néhány 
alapszervezet heterogén ösz-
szetételű olyan értelemben, 
hogy több munkaterületet 

j fognak á t az ott dolgozó 
1 párttagokicai, Illetve akik 
különböző Intézményt kép-
viselnek egyazon alapszerve-
zetben. Ezekben nehezebb a 
vezetőségek munkája , mert 
figyelmüket több területre 
kell irányítaniuk, ugyanak-
kor a pártmegbízatásokat is 
a sajátosságoknak megfele-
lően kell elosztani és végre-
hajtásukat ellenőrizni. Nem 
szólva arról, hogy a taggyű-
lések napirendjének témáit 
is úgy kell összeállítani, 
hogy azok a különböző mun-
katerületen dolgozó pártta-
gokat egyaránt érdekelje, ér-
dekeltté tegye őket elvben 
és gyakorlatban, a napi párt-
munkában. Egy bizonyos: 
oda kell tartoznia egy-egy 
területnek — ha különböző 
profilú is —, ahol minden 
feltétel adott a Jó pártirá-
nyításhoz. 

Létszámukban ls különbö-
zőek a JATE alapszerveze-
tei. Legnagyobb létszámú a 
bölcsészettudományi karé, 
majd a 40—50 tagúak követ-
keznek, a kisebbek 20 fölöt-
ti vagy azon aluli létszámú-
ak. A jogász alapszervezet-
nek egyedülálló sajátossága, 
hogy tagságának több mint 
a fele egyetemi hallgató. A 
bölcsészet-, illetve a jogtu-
dományi kar hallgatói közül 
több mint 80 a párttagok 
száma. 

A legutóbbi küldöttérte-
kezlet óta, négy esztendeje, 
kifejezetten a pártalapszer-
vezetek munkájáról nem tár-
gyalt az MSZMP József At-
tila Tudományegyetemi Bi-
zottsága. Végrehajtó bizott-
sága napirendjein azonban 
sűrűn szerepelt az alapszer-
vezetek egy-egy részterüle-
tének elemzése. Idősze-

A városi és a járási 
KISZ-bizottság ülése 

A szegedi Ifjúsági Ház 
tanácstermében tegnap, ked-
den délután ülést tartott a 
KISZ Szeged városi bizott-
sága Novákné Halász Anna 
első titkár elnökletével. A 
résztvevők jelentést hallgat-
tak meg a Centrum Áruház, 
a Komplett Rruházati Vál-
lalat és a Csongrád megyei 
Vendéglátó Vállalat KISZ-
bizottságainak megalakulása 
óta végzett tevékenységéről. 
\ napirend tárgyalásán ott 
voltak az érintett vállalatok 
párttitkárai ls. 

A bizottság ezután elfo-
gadta az 1978/79. évi költ-
ségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolót és a 79—80-as 
mozgalmi évre tett költség-
vetési javaslatot. A résztve-
vők tájékoztatást hallgattak 
meg az elmúl évi termelési 
mozgalmak eredményeiről, 
melyek az új munkaverseny-
szabályzat hatására gyara-
podtak. Végül a számítás 
technikai védnökség opera-
tív bizottsága tájékoztatta a 
testület tagjait eddigi mun-

kájáról és további tevékeny-
ségéről. 

* 
Tegnap, kedden délután 

Mészáros Éva titkár elnökle-
tével tartotta soron követ-
kező ülését a KISZ szegedi 
járási bizottsága. 

A testület javaslatot foga-
dott el a járási bizottság 
1979—80. évi költségvetésére 
és a káderutánpótlási terv 
kiegészítésére. Napirenden 
szerepelt a járási KISZ-
alapszervezetek 1978—79. év) 
munkáiénak minősítése is. 

Az ülésen részt vett Sivos 
T.ászlóné, a megyei KISZ-
bizottság osztályvezetője. 

Vetélkedő 
Országszerte lezajlottak a 

Móra Ferenc születésének 
centenáriuma alkalmából 
meghirdetett prózamondó ve-
télkedők fővárosi és megyei 
döntői. Az országos döntőt 
április 6—7-én, Kiskunfél-
egyházán rendezik. 

rűvé vált tehát az alapszer-
vezetek elvi, politikai és 
gyakorlati munkájának fel-
mérése az eltelt időszakban. 
Az MSZMP JATE végrehaj-
tó bizottsága előterjesztésé-
ben a többi között megálla-
pította, hogy a pártalapszer-
vezetek vezetőségei felké-
szültek feladataik ellátására, 
Ismerik mindazokat a párt-
határozatokat, amelyek mun-
kájukat meghatározzák az 
adott területen; munkameg-
osztásuk is Jó: ki-ki erejéhez, 
tehetségéhez mérten veszi ki 
részét a tennivalókból. En-
nek ellenére bizonyos mér-
tékű fluktuáció volt a veze-
tőségekben részint objektív 
okok miatt, másrészt az is 
közrejátszott, hogy a teher-
bíró képesség nem egyfor-
ma. Az ötéves ciklus próbá-
ra teszi a legrátermettebbek 
erejét is, hiszen a tisztségvi-
selés mellett a szakmai és 
a tudományos munkával 
sem lehet elmaradni. A ve-
zetőségi tagok esetében 
egyenletes a munkamegosz-
tás, de ez nem vonatkozik a 
párttitkárokra, akik úgy-
mond „állandó készültság-
ben" képviselik minden fó-
rumon az alapszervezet ve-
zetőségét. 

« 
A vezetőségekben általá-

ban érvényesül a kollektív 
munka a döntések meghoza-
talában. sőt van, ahol a 
pártcsoportvezetők Is állan-
dó résztvevői a vezetőségi 
üléseknek. Ez is lehet egyik 
módszere annak, hogy a 
pártcsoportok munkája — a 
közvetlen tájékozódásra ls — 
Jobb legyen. Általános meg-
állapítás, hogy a József At-
tila Tudományegyetem te-
rületén sokat javult az utób-
bi években a pártcsoportok 
munkája, aktivitása. 

Eltérő a JATE pártalap-
szervezeteinek gyakorlatá-
ban az, hogy a pártcsopor-
tok mennyire vesznek részt 
a taggyűlések előkészítésé-
ben. Van, ahol a taggyűlésre 
kerülő napirendet megtár-
gyalják a pártcsoportokban. 
Ez jó azért, mert több Idő 
jut egy-egy téma mélyebb, 
sokoldalúbb megvitatására, 
másrészt viszont — ugyan-
abban a témában — alább-
hagy az aktivitás a taggyű-
lésen, gondolván, hogy nem 
akarnak ismételni, mert 
mindenki elmondta már vé-
leményét a pártcsoportban. 
Máshol enek a fordítottjá-
val lehet találkozni, például 
a jogtudományi karon, ahol 
írásban tájékoztatják a párt-
csoportokat a taggyűlésre 
kerülő témáról, ha azt a na-
pirend természete megenge-
di. Ez esetben a taggyűlés 
munkájában való részvétel 
elevenebb, a vitakészség na-
gyobb. 

A JATE alapszervezetei 
értik és érvényesítik terüle-
tükön a párt politikáját, an-

nak megfelelően határozzál 
meg feladataikat. Joga 
azonban az észrevétel, mi 
szerint felsőbb pártszervek 
tői sokszor olyan feladató 
kat kapnak, amelyek elvég 
zése mellett kevesebb idő ét> 
energia jut sajátos alapszer-
vezeti teendőkkel foglalkoz-
ni. Az egyetem életében sok-
rétű az alapszervezetek 
munkája, amelyen át érvé-
nyesül a párt vezető szere-
pe minden területen. Ezt a 
vezető szerepet segíti ér-
vényre juttatni az egyetemi 
demokrácia, amelyben az 
egyszemélyi vezetés és fele-
lősség cselekvő része a tes-
tületi döntésnek, a kollektív 
akaratnak. Fontos döntések 
előkészítésében például az 
állami vezetők eleve kérik a 
pártalapszervezet, illetve ve-
zetőségének véleményét. 
Más persze a megítélés, 
amikor pártonkívüli vezető 
beosztású kéri ugyanezt a 
segítséget annak reményé-
ben, hogy magáról a felelős-
séget átruházza másra, sze-
mélyre vagy kollektívára. 
Természetesen a párttag ve-
zető sem tar tha t ja fenn ma-
gának azt a jogot, hogy pél-
dául káderkérdésekben sze-
mélyében a párt nyilatkozik 
meg, holott a hatásköri Jo-
gosultság Ilyen esetekben a 
kollektívát illeti meg. * 

Az MSZMP egyetemi vég-
rehajtó bizottságának előter-
jesztése hangsúlyozta, hogy 
az egyetemen a gondjaikra 
bízott területeknek jó gaz 
dái az alapszervezetek, tevé-
kenységük biztosíték a nyu-
godt munkafeltételek megte-
remtéséhez, érvényesítve ezt 
a pártonkívüli dolgozókra is. 
A végrehajtó, bizottság nagy 
gondot fordít az alapszerve-
zetek töretlen munkájára . 
Alapvető feladata is az alap-
szervezetek Irányítása, a de-
mokratikus centralizmus ér-
vényesítése, a rendszeres és 
folyamatos tájékoztatás, a 
határozatok végrehajtása a 
különböző területek sajátos-
ságainak megfelelően. 

A tanácskozás vitájában 
felszólalt Deák Béla. az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára is, to-
vábbá dr. Ördögh Piroska, 
dr. Szabó István, dr. Leind-
ler László, dr. Mérci Gyula 
dr. Tóth Ferenené, dr. Tóth 
Lajos. A felszólalásokra dr. 
Üjvárl József válaszolt, aki 
a végrehajtó bizottság jelen-
tését előterjesztette. Dr. Szé-
kely Sándor, a JATE párt-
bizottságának ti tkára elnöki 
zárszavában a többi között 
hangsúlyozta, hogy alapszer-
vezeteik élienek jobban ön-
állóságukkal, ugyanakkor 
taggyűlésen, pártcsoport-ér-
tekezleten alaposabban és 
részletesen foglalkozzanak 
a felsőbb pártszervek hatá-
rozatainak feldolgozásával, 
figyelembe véve területük 
sajátos vonásait. 

L. F. 

D r . Voksán József 
látogatása megyénkben 

tus Istvánná, a megyei párt-
bizottság munkatársa, és 
Csanádi Géza, a városi ta-
nács művelődésügyi osztá-
lyénak vezetője is. 

A megyeszékhelyről a dél-
utáni órákban dr. Voksán 
József Csongrádra utazott 
ökrös Jánosnak, a Pedagó-
gusok Szakszervezete me-
gyei bizottsága titkárának 
társaságában. Itt látogatást 
tett a faipari szakközépis-
kolában és a Széchenyi úti 
általános iskolában. 

Ma délelőtt Vásárhelyen a 
város vezetőivel találkozik, 
majd az úttörőházban elő-
adást tart az iskolaigazga-
tóknak és az iskolai szak-
szervezeti bizottságok titká-
rainak. 

Tegnap délelőtt kétnapos 
látogatásra Csongrád me-
gyébe érkezett dr. Voksán 
József, a Pedagógusok Szak-
szervezetének főtitkára. Sze-
geden az SZMT székházában 
részt vett a szakmai szak-
szervezet megyei bizottságá-
nak ülésén, amelynek napi-
rendjén a megyében dolgozó 
pedagógusok üdültetésének 
elmúlt évi tapasztalatai, a 
vezető munkakört betöltő 
pedagógusnők helyzetével 
kapcsolatos kérdések, vala-
mint a tizenegy napos taní-
tási ciklus szegedi tapaszta-
latainak megvitatása szere-
pelt. Az ülésen ott volt Sza-
bó G. László, a megyei ta-
nács elnökhelyettese, Ván-


