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Nőnapi 
köszöntő helyett 

Első nagy szerelmemnek — aki rendszeresen he-
lyettem irta meg a házi feladatokat — állandóan tin-
tás volt az ujja. Ez az apró szabálytalanság, úgy lát-
szik, zavarta némileg az én elavult jólneveltségemet: 
azért egy ízben, ironikusnak szánt mosollyal, megkér-
deztem tőle: milyen érzés lenne, ha időnként, mondjuk 
a nagyszünetben, megmosná a kezét 

A válasz lesújtó pillantás volt, s az a nagyon fa-
gyos megjegyzés, hogy ha nem tetszik, akkor talán ke-
ressek magamnak egy belevalóbb harmadikost. S 
egyébként is, ha annyi eszem sincs, hogy rájöj jek: ő 
csak azért tintás, mert helyettem dolgozik, akkor nem 
érdemes a továbbiakban rám pazarolnia drága idejét. 
Bensőséges kapcsolatunk ezzel véget é r t ami tanulmá-
nyi eredményem lassú és biztos hanyatlását hozta ma-
gával. Azt hiszem, ekkor ébredtem rá életemben elő-
ször, hogy a nők pótolhatatlanok. 

Mégis: március 8-án ünnepelni szokás azzal az 
alantas mellékgondolattal, hogy akinek egy ünnepet 
jelöltünk ki a naptárban, az az év többi napján elha-
nyagolható. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de meg-
győződésem, hogy a nőnap — még ha nemzetközi is 
— tulajdonképpen a férfitársadalom sötét vívmánya: 
ebben a 24 órában kárpótolni lehet a gyengébb nemet 
valamiért, amit 364 napon keresztül nem kap meg. 

Ilyenkor szoktunk mi, férfiak, kenetteljes dolgokat 
összehordani a nők szűnni nem akaró áldozatkészsé-
géről; számító álhódolatunk olykor odáig is terjedhet, 
hogy ünnepélyes szavakkal méltányoljuk az egyenjo-
gúság . . . a nőmozgalom.. . az iparban, a mezőgazda-
ságban, háztartásban helytálló nő szerepét! Az ünnep 
tehát tulajdonképpen a férfiak ünnepe; ingatag mél-
tóságunk megőrzésének egyik lehetősége 

Azt a tényt, hogy a nőnapot a nők — akik persze 
átlátnak ezen a kisstílű fondorlaton — egyáltalán el-
tűrik, csakis megértőbb, gyöngédebb és mindenképpen 
szeretetreméltóbb lényük számlájára lehet írni. De ha 
már így adódott, és évről évre intézményesen megem-
lékezünk erről az alkalomról, akkor legalább azzal 
igyekezzünk jóvátenni a jóvátehetetlent, hogy a nő-
napon ne ünnepeljük, hanem szeressük a nőket; 
anyánkat, nővérünket, lányunkat, feleségünket; ne be-
széljünk mellé, hanem valljuk be, hogy nem tudunk 
nélkülük élni. S ne azért vigyük nekik a virágot már-
cius nyolcadikán, mert örömmel észleljük, hogy évről 
évre fejlődnek és hovatovább majdnem olyan töké-
letesek, mint ml; hanem azért, mert eszünkbe jutott, 
hogy van miért köszönetet mondanunk nekik. 

A többi között, mert a világra hoztak; de legfő-
képpen azért, mert ezt a világot ők teszik számunkra 
lakhatóvá. 

CL A. 

Javuló 
munka-

körülmények 
A vállalatok a szigorú fel-

tételeknek megfelelően felül-
vizsgálták fejlesztési tervei-
ket, jó néhány nélkülözhető 
beruházást elhalasztottak, de 
lényegében mindenütt erőtel-
jesen folytatják a munkakö-
rülmények javítását szolgáló 
program végrehajtását 

A tavalyi 96,7 millióval 
szemben az idén 130 millió 
forintot költenek az Oroszlá-
nyi Szénbányákban a mun-
kakörülményeket javító be-
ruházásokra, biztonság. és 
egészsegvédelmi célokra. 

A Lenin Kohászati Müvek-
ben egész sor olyan baleset-
nek veszik elejét, amelyet, 
korábban a véletlen számlá-
jára írtak. Ide sorolhatók 
azok a sérülések, amelyek a 
tartóedénybe, az úgynevezett 
kokillába ragadt acél eltávo-
lítása közben keletkeznek. Ez 
a balesetveszély rövidesen 
megszűnik, mert öt és fél 
millió forintos költséggel 
olyan berendezést helyeznek 
üzembe, amely a beragadt 
acélontecset nagy erővel ki-
nyomja „szorult" helyzeté-
b ő l 

A Szegedi Szalámigyár és 
Húskombinátban a nemrég 
lezajlott nagyszabású beru-
házással együtt korszerű szo-
ciális és gyermekintézménye-
ket ls létrehoztak, az utób-
biak azonban máris szűkös-
nek bizonyultak. Az 50 sze-
mélyes óvodában ma mar 
nem tudják elhelyezni a vál-
lalat több mint 700 nődol-
gozójának gyermekeit Ezért 
rövidesen megkezdik további 
50 személyes óvoda építését 
és azt 1981-ben adják át. A 
vállalat makói kolbászgyárá-
ban pedig ú j öltözőt, fürdőt 
mosodát építenek. 

A nők szerepe 
társadalmunkban 

Jakab Sándor beszéde a megyei nőnapi nagygyűlésen 
A nemzetkőzi nőnap alkal-

mából tegnap délután me-
gyei ünnepség volt Szente-
sen. 

Dr. Négyest János, a Haza-
fias Népfront városi bizott-
ságának elnöke üdvözölte az 
ünnepség valamennyi részt-
vevőjét, a nőmozgalom régi 
harcosait az elnökség tag-
jait : Jakab Sándort, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának t ag já t a KB párt- és 
tömegszervezeti osztálya ve-
zetőjét,-Gyár/ós Mihályt « 
megyei pártbizottság titkárát 
Szabó Jánosnét, a megyei ta-
nács elnökhelyettesét Molnár 
Sándort, a Hazafias Népfront 
megyei bizottságának titká-
rát, 

Az ünnepség szónoka, Ja-
kab Sándor elöljáróban tol-
mácsolta a Központi Bizott-
ság üdvözletét majd hang-
súlyozta, hogy ezekben a 
napokban a társadalom fi-
gyelme fokozottabban irányul 
a nőkre és jobban előtérbe 
kerülnek a nemzetközi kér-
dések is a nők helyzetével 
kapcsolatban. Büszke emlé-
kezéssel kell szólni az 1919-
es Tanácsköztársaság idősza-
kában tevékenykedő asszo-
nyokról, leányokról, akik már 
abban az időben kiálltak a 
társadalmi haladásért, a 
munkások küzdelméért, az 
emberiség haladása érdeké-
ben a nép jogaiért. Nem ke-
vesebb megbecsülés és gon-
doskodás illeti meg az ün-

nepeken kívüli hétköznapok-
ban is mai társadalmunk nő-
tagjait, akik tudásban, felké-
szültségben és elkötelezett-
ségben az élen járnak és 
méltóan vesznek részt jut-
nak szerephez a gazdasági, 
politikai, társadalmi élet-
ben. 

Csaknem hetven esztendő 
telt el az 1910-es koppenhá-
gai felhívás óta és a nem-
zetközi nőmozgalom kinőtte 
akkori kereteit és világmoz-
galom lett. Ebben meghatá-
rozó eredmény fűződik a szo-
cialista országokhoz, ahol 
ténylegesen valóra váltak az 
egyenjogúság feltételei, kezd-
ve a közéletiségtől a munka-
vállaláson át az anya- és 
gyermekvédelemig, a szociá-
lis ellátásig. Március 8. ün-
nepének külön jelentőséget 
az ad, hogy 1979-ben egybe-
esik a gyermekek nemzetkö-
zi évével és ez is a nemzet-
közi nőmozgalom egyik nagy 
sikere. 

Az előadó ezután a kínai 
agresszióról beszélt, amely 
nemcsak a vietnami nép, ha-
nem az anyák és gyermekek 
elleni brutális támadás is. A 
magyar nép ezután is követ-
kezetesen támogatja a bé-
kéért küzdő vietnami népe! 
és természetesen segítsége 
nyújtanak a világ halat. 
erői is. 

Március 8. alkalmat nyújt 
arra is, hogy egyfajta mérle-
get vonjunk közös feladata-

inkról gazdasági tenniva-
lóinkról Amikor erről be-
szélünk lényegében a politi-
káról beszélünk. Arról, hogy 
mennyire befolyásolja mun-
kánk az életkörülményein-
ket. a jövőnk alakítását. A 
világgazdaság hatásaitól nem 
tudjuk teljesen elvonatkoz-
tatni magunkat, de alapvető, 
hogy a magyar népgazdaság 
szilárd és jól fejlődik. Vi-
szont a megváltozott körül-
mények között másként és 
sokkal hatékonyabban kell 
dolgoznunk. Ebben nem kis 
része van a nök tapasztala-
tának és hozzáértésének. 

Gazdasági építőmunkánk-
ban kettős felelősséggel tar-
tozunk: egyrészt saját né-
pünknek, másrészt a világ 
haladó és elnyomott részé-
nek, hogy eröt és példát 
tudjanak meríteni a mi 
eredményeinkből 

így ünnepelhetjük legmél-
tóbban március 8-án a nem-
zetközi nőmozgalom napját 
— mondotta Jakab Sándor. 

* 
A nemzetközi nőnap alkal-

mából kitüntettek több, a 
MÁV Szegedi Igazgatósága 
területén dolgozó vasutas 
nőt. A közlekedés- és posta-
ügyi miniszter Kiváló Mim-
iáért kitüntetésben részesí-
tette Takács Mihályné cso-
portvezetőt. Vezérigazgatói 
dicséretben négyen, igazgatói 
dicséretben húszan részesül-
tek. 

Kádár János befejezte 
moszkvai látogatását 

Az MSZMP KB első titkára hazautazott 
a szovjet fővárosból 

Kádár János, a Magyar 
Szxxualista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, aki a Szovjetunió 
Kommunista Pár t ja Köz-
ponti Bizottságának meghí-
vására baráti látogatást tett 
Moszkvában, szerdán délután 
hazautazott a szovjet fővá-
rosból. 

Búcsúztatására Moszkva 
magyar és szovjet zászlókkal 
feldíszített Belorusz pálya-
udvarán megjelentek: Leo-
nyid Brezsnyev, az SZKP KB 
főtitkára, a Szovjetunió Leg-
felsőbb Tanácsa Elnökségé-

nek elnöke. Konsztantyin 
Ruszakov, a Központi Bi-
zottság titkára, Anatolij Bla-
tov és Valenytin Falin, az 
SZKP Központi Revíziós Bi-
zottságának tagjai. Ott volt 
dr. Szűrös Mátyás, a Magyar 
Népköztársaság moszkvai 
nagykövete, valamint a nagy-
követség több felelős munka-
társa is. 

* 
Kádár János szerdán dél-

előtt látogatást tett a Magyar 
Népköztársaság moszkvai 
nagykövetségén és találko-
zott a magyar kolónia kép-

viselőivel. Kádár Jánost 
dr. Szűrös Mátyás nagykövet 
köszöntötte. Az MSZMP KB 
első titkára jókívánságait tol-
mácsolta a Szovjetunióban 
dolgozó magyaroknak és ba-
ráti beszélgetést folytatott a 
találkozó részvevőivel 

Kádár Ján06 ugyancsak 
szerdán felkereste az olim-
piai falu építkezését. Az 
MSZMP KB első titkárát 
Igor Ponomarjov, az SZKP 
moszkvai városi bizottságá-
nak titkára ismertette meg 
a nagyszabású építkezés szá-
mos létesítményével. 

Kiemelt feladat a Csongrád meovei 
vízrendezés-fejlesztési program 

megvalósítása 
Az OVH és a megyei párt- és tanácsi vezetők 

megbeszélése 
Az ipar fejlődése, a mező-

gazdaságban a nagyüzemi 
termelési eljárások, az öntö-
zéses gazdalkodás, a maga-
sabb színvonalú lakáskultúra 
és a városi életforma elter-
jedése, valamint a belvíz el-
lent védekezés gyors ütem-
ben növeli a vízgazdálkodás, 
a vízkárelhárítás iránti kö-
vetelményeket Erről tanács-
koztak szerdán délelőtt a 
megyei párt- és tanácsi ve-
zetők dr. Illés Györggyel, az 
Országos Vizügyi Hivatal el-
nökhelyettesével és munka-
társaival A tanácskozást dr. 
Perjést László, a megyei ta-
nács elnöke vezette. Részt 
vett dr. Komócsin Mihály, a 
megyei pártbizottság első tit-
kára, Szabó Sándor, a me-
gyei pártbizottság titkára, dr. 
Petrik István és Szabó Já-
nosné, a megyei tanács el-
nökhelyettesei, Berta István, 
a szegedi városi pártbizott-
ság titkára és Papp Gyula, 
Szeged megyei város taná-
csának elnöke. 

Az elmúlt év január 20-án 
Szegeden tartott egyeztető 
tárgyaláson készített emlé-
keztetőben rögzített felada-
tok megvalósításának tapasz-
talatait összegezték, s meg-
állapították, hogy az 1978-as 
esztendőre tervezett vízellá-
tási feladatok többségét meg-
oldottuk Csongrád megyé-
ben. Makón és Szentesen az 
Ivóvízellátás érdekében bő-
vült a kapacitás. Folytatód-
tak Szegeden a vízbázis bő-
vítésének előkészítési mun-
kái. A szennyvizelvezetéssel 
és -tisztítással kapcsolatos 
tervek alapján a lakásépítés-
sel párhuzamosan, vagy ezt 
megelőzően készültek el a 
csatornahálózatok. Szentes 
keleti városrészében az úgy-
nevezett tehermentesítő csa-
torna építése is a tervezeti 
ütemben halad. 

A belterületi vízrendezés-
fejlesztés a megyei koncep-
cióban meghatározott sürgős-
ségi sorrend figyelembevéte-
lével folytatódott E munka 

nagyobb részét a vízgazdál-
kodási társulatok végezték. 
Eredményes volt az 1976-
ban megkezdett komplex me-
liorációs munka a Maros bgl 
partja, a mátyáshalmi főcsa-
torna, valamint a Makó és 
Földeák térségében. 

Az OVH vezetői egyetér-
tettek azzal a Csongrád me-
gyei törekvéssel hogy ki-
emelt feladatként tovább 
gyorsítják a vízrendezés-fej-
lesztési koncepció végrehaj-
tásá t A megyei vezetők 
hangsúlyozták; sürgős intéz-
kedést kívánnak Szegeden a 
vízművek gépi termelésre 
történő átállítása, valamint 
az északi vízmű építés-elő-
készítő munkái. 

Részletesen foglalkoztak a 
hévízhasznosítás kérdéseivel 
is. A korábbi tapasztalatok 
alapján a geotermikus ener-
gia kommunális jellegű fel-
használásának növelését kí-
vánják megvalósítani a kö-
zéptávú terv hátralevő ide-
jében, és a VI. ötéves terv 
időszakában. Szegeden és 
Szentesen már vannak ta-
pasztalatok, hiszen mintegy 
ezer lakást fűtenek termál-
vízzel. Szegeden, a Tarján 
városrészben a jövőben 1700 
lakás melegvíz-ellátását ter-
vezik termálvízzel megolda-
ni. 

Mind a megyei párt- és 
tanácsi, mind az OVH-veze-
tök megállapították, hogy el-
ismerésre méltóan tevékeny-
kedik az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság és eredmé-
nyesen dolgoznak az itt köz-
reműködő vállalatok, ame-
lyek a vízrendezési feladatok 
ellátására hivatottak. Az ösz-
szefogást erősíteni kell, hogy 
sikeresen készülhessünk fel 
a VI. ötéves terv munkáinak 
elvégzésére. Hangsúlyoztak, 
hogy erre az időszakra kon-
centrálódik Csongrád megye 
vízrendezés-fejlesztési kon-
cepciójában rögzített felada-
tok megoldásának nagyobb 
része, hiszen az. igények sze-
rint a megyében a tanácsi 
vízgazdálkodás . feladataira 

mintegy 3 milliárd forintot 
kellene fordítani. Ebből az 
általános fejlesztési felada-
tokra 1 milliárd forintot, s 
a két kiemelt programra 
Szeged város vízbázis fej-
lesztésére , és a szennyvíz-
tisztító építésére ugyancsak 
egy-egy miliárd forintot 
Mind a két beruházás kér-

.dését már előzetesen egyez-
tették az OVH-val, és ez al-
kalommal is tanácskoztak a 
részletekről. A megyei veze-
tők ismételten kérték, hogy 
az OVH vizsgálja meg a 
szennyvíztisztító telep beru-
házásának központi bonyolí-
tásban történő megvalósítá-
sánali lehetőségét. 

Az elmúlt év végén az 
OVH elnöki kollégiuma ha-
tározatot hozott a csongrádi 
vízlépcső járulékos létesít-
ményei elhelyezésére vonat-
kozó alternatívák kidolgozá-
sára. Helyi törekvés, hogy a 
munkásszállások egy részét 
Csongrádon építsék fel. Eze-
ket az épületeket később 
más célra hasznosíthatnák. A 
városban levő munkásszállá-
sok jobban kielégíthetnék az 
építőmunkások szociális, kul-
turális igényeit. Az OVH el-
nökhelyettese elmondotta, 
hogy negyven lakást építe-
nek a városban, s a házak 
földszintjén üzlethelyiségeket 
alakítanak ki, a kereskedel-
mi vállalatok anyagi hozzá-
járulásával. Bejelentette azt 
is. hogy a malyéri több céiú 
tározó építésére 15 millió fo-
rintot ad az Országos Vízügyi 
Hivatal. Szegeden a tározó 
vízi sport céljaira történő 
hasznosításához szükséges 
feltételek biztosítása érdeké-
ben már eddig is jelentős 
társadalmi összefogás bonta-
kozott ki. Ezt helyes tovább 
szélesíteni, és ehhez az OVH 
segítségét kérték. 

Végül hangsúlyozták, hogy 
az érintett szervek, vállala-
tok összefogásával a kiemelt 
feladatként kezelt Csongrád 
megyei vízrendezés-fejleszté-
si program a tervezett határ-
időre megvalósítható. 


