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A Tanácsköztársaság jubileuma alkalmából 

Fáklyás felvonulás, 
nagygyűlés 

A magya? nép történetének egyik leg-
fényesebb fejezetére, az első magyar pro-
letárállam 133 dicső napjára emlékezett 
mintegy húszezer fővárosi if júmunkás és 
diák hétfőn, a Dózsa György úton, a Ta-
nácsköztársasági emlékmű előtt Az 
MSZMP budapesti bizottsága és a KISZ 
budapesti bizottsága rendezte demonstrá-
ció elnökségének tagja volt többek között 
Aczél György, a Minisztertanács elnökhe-
lyettese. Németh Károly az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának titkára, Maróthy 
László, a KISZ Központi Bizottságának 
első titkára, a Politikai Bizottság tagjai, 
valamint a párt-, az állami és a társadal-
mi szervezetek több vezetője 

A kora esti órákban 1919 forradalmi 
f ingját jelképező fáklyákkal sok ezren in-
dultak. a főváros felnőtt dolgozóival kar-

öltve, a Műcsarnok elől, a Gorkij fasor-
ból, a Dózsa György útról és az Ajtósi 
Dürer sorból a Tanácsköztársasági emlék-
műhöz. Velük együtt érkeztek az ünnep-
ségre azok a szovjet vendégek, akik 80. 
esztendeje a 2. nemzetközi ezred első 
zászlóaljában a magyar forradalmárok ol-
dalán küzdöttek a tanácshatalom megvé-
déséért, illetve azok leszármazottaiként 
vesznek részt a jubileumi ünnepségeken. 

Az ünnepséget Hámori Csaba, a KISZ 
budapesti bizottságának első titkára nyi-
totta meg. köszöntötte a nagygyűlés részt-
vevőit, és átadta a szót Király Andrásné-
nak. a budapesti pártbizottság titkárának. 

Az ünnepi beszédet követően koszorúzá-
si ünnepséget tartottak a Tanácsköztársa-
ság kikiáltásának 60. évfordulója alkal-
mából. 

Lódzi küldöttség 
érkezett megyénkbe 

A delegáció tagjai a makói Skála Áruház előtt, megyei és városi vezetők társaságá-
ban. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

A Magyar Tanácsköztársa-
ság 60. évfordulójának me-
gyei ünnepségeire vasárnap 
délután lengyel küldöttség 
érkezett hazánkba. A Ferihe-
gyi repülőtéren a delegációt 
dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkára köszön-
tötte és kísérte Csongrád me-
gyébe. 

A lódzi küldöttség vezetője 
Tadeusz Czechowicz, a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt 
Lódz vajdasági jogú váro-
si bizottságának titkára. A 
küldöttség tagjai: Mieczyslaw 
Serwinski, a Népfront Lódz 
megyei elnöke, valamint 
Józef Jastrzebski, a LEMP 
andrespoli községi bizottsá-
gának titkára. 

A lengyel vendégek teg-
nap, hétfőn délelőtt dr. 
Koncz Jánosnak, a megyei 
pártbizottság titkárának és 
dr. Sebe Jánosnak, a megyei 
pártbizottság osztályvezető-
helyettese kíséretében baráti 
tapasztalatcserére Makóra lá-
togattak. A delegációt és kí-

séretét a városi pártbizott-
ságon dr. Varga Dezső első 
titkár, Lantos István és 
Sarró Ferenc titkárok, ille-
tőleg Bakos Zoltán, a városi 
tanács elnökhelyettese fogad-
ták. Elsőként dr. Varga De-
zső adott tájékoztatást a vá-
ros és a hozzá tartozó táj-
körzet politikai és gazdasági 
életéről. Később Tadeusz 
Czechowicz vázlatos áttekin-
tést adott Lódz megyének a 
szocialista építésben elért 
főbb eredményeiről, a meg-
valósításra váró gazdasági 
és szociálpolitikai feladatai-
ról, amelyek középpontjában 
a lakásépítkezések állnak. 

A tájékoztatók elhangzása 
után a vendégek körülnéztek 
a városközpontban. A város-
néző séta során megtekintet-
ték a Maros Skála Áruházat 
Elismeréssel nyilatkoztak a 
vendégek az ott látottakról. 

A delegáció a délutáni 
órákban Apátfalvára utazott 
ahol a helybeli Aranykalász 
Tsz központjában a község 

politikai és gazdasági veze-
tőivel folytattak baráti esz-
mecserét Ennek során Kiss 
István, a tsz elnöke bemu-
tatta azokat az eredménye-
ket amelyeket a termelés, a 
szocialista építőmunkában ez 
eddig eléltek. 

A delegáció és kísérete az 
esti órákban visszautazott 
Szegedre. 

Apró Untai fogadta 
a szovjet inter-
nacionalistákat 
Hétfőn, tegnap a Magyar— 

Szovjet Baráti Társaság 
székházában Apró Antal, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, az MSZBT el-
nöke fogadta a szovjet in-
ternacionalista küldöttséget, 
amely Nyikolaj Petrovics 
Maszlenyikovnak. a Szovjet-
unió Hősének, az SZMBT 
kalinyini városi tagozata el-
nöksége tagiának vezetésé-
vel érkezett hazánkba a Ma-
gyar Tanácsköztársaság 60. 
évfordulóját köszöntő ün-
nepségekre. 

A találkozón jelen volt a 
Szovjet—Magyar Baráti 
Társaság Vaszilij Nyikolaje-
mcs Golubjev vezette kül-
döttsége is, amely szintén az 
ünnepi évfordulóra érkezett 
Budapestre. 

A baráti hangulatú esz-
mecserén részt vett Győri 
Imre, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkára, az 
MSZBT országos elnökségé-
nek több tagja és Vlagyimir 
Jakovlevics Pavlov, a Szov-
jetunió magyarországi nagy-
követe. (MTI) 

Moszkvába 
utazott az MSZBT 

delegációja 
A Magyar Tanácsköztár-

saság kikiáltásának 60. év-
fordulóját köszöntő szovjet-
unióbeli ünnepségekre 
Moszkvába utazott az 
MSZBT küldöttsége. Földes 
Lászlónak, a Hungexpo ve-
zérigazgatójának, a Magyar 
—Szovjet Baráti Társaság 
országos elnöksége tagjának 
vezetésével. 

A küldöttség búcsúztatásá-
nál Ivan Vasziljevics Szali-
mon tanácsos, a Szovjet Ba-
ráti Társaságok Szövetségé-
nek magyarországi képvise-
lője is jelen volt a Ferihe-
gyi repülőtéren. A küldött-
ség megérkezett Moszkvába. 

Takarékoskodni 
az energiával 

Világszerte jelsző: taka-
rékoskodni az egyre drá-
gább energiával. E témáról 
az elmúlt időszakban elég 
sokat beszéltünk itthon is. 
Ám a különböző jótanács, 
észrevétel gyakran úgy ha-
tott. mint a pusztába kiál-
tott szó. Továbbbra is túl-
fűtötték a termeket, szobá-
kat, és szállóigévé vált: az 
utcákat is „melegítjük". 

A Minisztertanács tavaly 
határozatot hozott az ener-
giatakarékosságról, prog-
ramot dolgozott ki. és ha-
marosan erre vonatkozóan 
jogszabályok is megjelen-
nek. Addig is helvi intéz-
kedésekkel kívánják előse-
gíteni. hogy az energiata-
karékosságnak Szegeden is 
eredménye legyen. Az el-
múlt napokban a városi ta-
nács felhívta a Városgond-
nokság, a szolgáltatóüzem, 
az IKV, a városgazdálko-
dási vállalat, a vízművek 
és fürdők, a közlekedési 
vállalat, a Szegedi Magas-
és Mélyépítőipari Vállalat, 
a szövetkezetek vezetőit, 
hogy az indokolatlan túl-
fűtést megszüntessék. és 
hogyan takarékoskodjanak 
az energiával. A takarékos 
üzemeltetési szempontok 
alapján tájékoztatásul né-
hány ideális hőmérséklet-
érték, amikor nem beszél-
hetünk túl- vagy felesleges 
fűtésről. Például hivata-
loknál. irodákban. intéz-
ményeknél a maximális 
hőmérséklet dolgozószobá-

ban, előadói szobákban, la-
boratóriumban, olvasóte-
remben. rajzteremben 20 
Celsius-fok. A szállodák 
fürdőszobáiban 24 Celsius-
fok. lakószobáiban 20. 
ugyancsak 20 Celsius-fok 
iskolákban. tanintézmé-
nyekben az előadói szoba, 
az Iroda, a laboratórium, 
az olvasóterem, a rajzte-
rem, az egészségügyi és 
szociális épületekben az 
étkező, a folyosó, a mű-
szer- és személyzeti szoba 
hőmérséklete. 

Ám az energiatakarékos-
ság nemcsak a túlfűtés ki-
küszöbölését jelenti, hanem 
a tüzelés, a fűtőművek 
gazdaságosabb kihasználá-
sát is. Ezenkívül gondolni 
kell arra. ha jól zár az a j -
tó. az ablak, akkor nincs 
hőveszteség. Ellenkező eset-
ben még a nagyon drága 
villamos hősugárzót is be 
kell kapcsolni, hogy kelle-
mes meleg legyen. Egyéb-
ként éppen a takarékosság 
érdekében a villamos pót-
fűtést meg kell szüntetni, 
de természetesen ennek 
egyik feltétele az említett 
körülményeken kívül, hogy 
a fűtőberendezéseket jól 
karbantartsák, beszabá-
lyozzák. 

Az energiatakarékosság-
nak nagyon sok lehetősége, j 
ajánlott és előírt módja 
van, azonban a legfőbb cél 
az, hogy végre megszüntes-
sük a pazarlást 

H. M. 

fi felszolgálók szerepe 
a vendéglátásban 

A felszolgálók udvarias, fi-
gyelmes magatartásukkal se-
gítsék elő, hogy a vendégek 
jól, otthonosan érezzék ma-
gukat, hiszen általuk ítélik 
meg nemcsak az üzletet, ha-
nem az egész vendéglátást. 
Ezekben foglalta össze a 
szakma követelményeit, cél-
jait Gellai Imre. a Belkeres-
kedelmi Minisztérium ven-
déglátó főosztályának veze-
tője, a felszolgálók hétfői 
országos tanácskozásán, a 
Béke-szállóban. 

A csaknem négyezer ven-
déglátó üzletben dolgozó, 
mintegy hétezer felszolgáló 

Kiállítások Szegeden 
A Magyar Tanácsköztársa-

ság kikiáltásának 60. évfor-
dulója alkalmából több kiál-
lítás is nyílik Szegeden. A 
Móra Ferenc Múzeum, a 
megyei levéltár, a Somogyi-
könyvtár rendezi a „60 éve 
alakult meg a Magyar Ta-
nácsköztársaság" című em-
lékkiállítást a megyei ta-
nács aulájában. Az érdeklő 
désre számot tartó esemény-
re március 21-én. szerdán 
déli 12 órakor kerül sor 
Megnyitó beszédet mond tir 
Koncz János, az MSZMF 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára. A kiállításon 
történelmileg igen érdekes 
dokumentumok láthatók. 

Két nappal később egy 
T.árt.v iriáiutás is nyílik A 

Magyar Tanácsköztársaság 
időszakának pénzei címmel 
a Móra Ferenc Múzeum ku-
polájában. Ezt a kiállítást a 
múzeum és a Magyar Nu-
mizmatikai Társulat rendezi, 
s az ünnepélyes megnyitóra 
nárcius 23-án, pénteken 11 
Srakor kerül sor. Megnyitót 
Tiond Rottler Ferenc, az 
4TA társadalomtudományi 
őosztályának vezetője. Dél-
itán a Móra Ferenc Múze-
um dísztermében 14 órai 
kezdettel szakmai tanácsko-
zás kezdődik, B. Nánási Éva 
cs Huszka Lajos tart tudo-
mányos előadást a Magyar 
Tanácsköztársaság pénzei és 
pénzügyi terved. illetve 
Pénzforgalom Szegeden 1918 
—20-ban ci.mntaL 

Hatvan évvel ezelőtt.. 
Érdekes dokumentumok az Alapszervezeti 

tájékoztatóban 
Az MSZMP Csongrád me-

gyei bizottsága propaganda-
és művelődési osztálya kiad-
ványaként megjelent az 
Alapszervezeti tájékoztató 
1979. évi első száma, amely 
a Magyar Tanácsköztársaság, 
a proletárdiktatúra állama 
dokumentumait tartalmazza 
Csongrád megyéből. A doku-
mentumok és szemelvények 
tükrében hű képet kapunk 
arról, hogy a Magyar Ta-
nácsköztársaság milyen tör-
ténelmi körülmények között 
jött létre, és abban az idő-
ben milyen események zaj-
lottak le Szegeden, Szentesen, 
Hódmezővásárhelyen, Csong-
rádon, Makón. 

A többi között olvashatjuk 
Szegedre Vonatkozóan: „A 
proletárhatalom megvalósítá-
sát a Klauzál téren tartott 
rögtönzött népgyűlésen je-
lentették be, amit a részt-
vevők nagy éljenzéssel fo-
gadtak." Ez történt 1919. 
március 22-én. Ugyanezen a 
napon került sor Szentesen a 
hatalom átvételére. A szente-
ri munkástanács és az S2DP 

helyi vezetősége a Kossuth 
téren megrendezett tömeg-
gyűlésen hozta nyilvánosság-
ra a proletárhatalom tényét. 
A forradalmi események ha-
tására Csongrádon is meg-
alakult az ideiglenes direktó-
rium, amelynek tagjai föld-
munkások, agrárproletárok, 
haladó gondolkodású értel-
miségiek voltak. Hódmezővá-
sárhelyen ugyancsak március 
22-én alakították meg a di-
rektóriumot. A Tanácsköztár-
saság kikiáltásának híre Ma-
kóra is hamar megérkezett, 
amelynek következménye volt 
a munkás- és katonatanács 
közös megbeszélése, majd azt 
követően megalakult a há-
romtagú megyei direktórium. 

Szeged, Szentes és Makó 
környéke külön-külön feje-
zetet foglal el az MSZMP 
Csongrád megyei bizottsága 
propaganda- és művelődési 
osztálya kiadványában. • Itt 
olvashatunk a többi között a 
Szegedi Nemzeti Színház di-
rektóriumi irányításáról, a 
leszerelt katonák nagy tünte-
téséről Szegeden, $ hogy mit 

tett a szegedi tanyai prole-
társág a proletárdiktatúráért, 
és mi történt Kisteleken, 
Szatymazon, Kiskundorozs-
mán. Ugyancsak külön feje-
zet szól a hódmezővásárhelyi 
és a csongrádi ese-
ményekről. Olvashatunk a 
hódmezővásárhelyi nőmunká-
sok nagygyűléséről, ugyanitt 
az első vidéki munkáshang-
versenyről, a munkászászlóalj 
felállításáról, a hódmezővá-
sárhelyi munkás, és katona-
tanács rendkívüli utolsó gyű-
léséről, a Tanácsköztársaság 
hódmezővásárhelyi mártír-
jairól. Csongrád szerepe is 
kiemelkedik az események 
sorából, különösen a Vörös 
Hadsereg harcainak idősza-
kából. A címszó önmagáért 
beszél: ,.A Vörös Hadsereg 
júliusi támadása Csongrád-
nál." 

A fontos dokumentumokat 
hűen bemutató Alapszerve-
zeti tájékoztató tartalmazza 
a Tanácsköztársaság emlék-
helyeinek felsorolását is 
Csongrád megyében. 

képviselőinek értekezletén — 
amelyen részt vett és felszó-
lalt Sághy Vilmos belkeres-
kedelmi miniszter is — a 
vendéglátás, ezen belül a na-
ponta 2-3 millió vendéggel 
kapcsolatos felszolgálói mun-
ka szakmai és morális hely-
zetéről tennivalóiról cserél-
tek véleményt. 

Az utóbbi időben többször 
vetődött árnyék az egész 
vendéglátásra — hangsúlyoz-
ták a felszólalók —, első-
sorban néhány magáról, 
szakmájáról, sőt néha em-
berségéről is megfeledkezett 
személy felháborító magatar-
tása miatt. A kirívó jelensé-
gek száma nem nagy, ártó 
hatásuk azonban felbecsülhe-
tetlen. Szóvá tették: olyan 
helyen fordulhatnak el« 
szabálytalanságok, visszaélé-
sek, ahol az üzletvezető el-
nézi azt, 

A miniszter felszólalásábal 
utalt arra, hogy a felszolgá-
lók a vendéglátásban dolgo-
zóknak csak kis részét, 4-1 
százalékát teszik ki, munká-
juknak azonban különleg«4 
jelentőséget tulajdonítanak 
hiszen naponta állnak az ér-
deklődés középpontjában, 
foglalkoznak több millió ven-
déggeL 

Szobor-
avatás 

Kárpáti Ferenc vezérőr-
nagy, a Magyar Néphadsereg 
politikai főcsoportfőnöke, mi-
niszterhelyettes, hétfőn dél-
előtt ünnepélyesen felavatta 
Kiss István Kossuth-díjas, ér-
demes művész „A béke vé-
delmében" című nagyméretű 
szoborkompozícióját a Ma-
gyar Néphadsereg Művelődé-
si Háza előtt. Ezt követően a 
vendégek megtekintették a 
művelődési ház most átadott 
új épületét, amely a koráb-
binál kedvezőbb feltételeket 
teremt a megnövekedett köz-
művelődési tevékenységhez. 


