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Hz odesszai pártdeiegáció 
látogatása Tiszaszigeten 

Az odesszai vendégek a tsz szarvasmarha telepét is megtekintették. (Fotó: Enyedi Z.) 

A nagyüzemi mezőgazda- technológiáját, termelési ta- Az odesszai vendégek ma, 
sági termelés, a Tisza—Ma- pasztalatai t Ha a jó mód- szombaton, a kora reggeli 
ros-szög Termelőszövetkezet szereket hasznosítják, még órákban Budapestre utaznak, 
munká jának tapasztalatait szebb eredmények születhet- és az esti órákban indulnak 
tanulmányozták pénteken az nek. vissza a Szovjetunióba, 
odesszai pártdeiegáció tagjai. 
A szövetkezet tiszaszigeti 
irodaháza előtt Nieszner Fe-
renc elnök, Márton Nándor, 
a pártszervezet t i tkára és 
Molnár Imre fóagronómus 
fogadták az N. K. Kiricsen-
kónak, az SZKP Központi 
Bizottsága tagjának, az 
Odessza területi pártbizottság 
első t i tkárának vezetésével 
megyénkben tartózkodó kül- CzechowiZz-vSl 
döttséget és a kíséretükben 

Elutazott a jugoszláv 
és a lengyel küldöttség 

A testvérmegyei kapcsola- bizottság t i tkára búcsúztatta 
tok keretében dr. Tadeusz vendégeinket. 

a LEMP Tegnap hazautazott Csöng 

Lev êiKrrtóbcsint̂ ihá^ süUBöT s ^ y s s 
„ í r r - i lengyel küldöttség tartozko- mumsta Szövetség tar tamá-

é i t i t k á r i ™ É a Z ^ T á t T tag-
a szegedi városi tanács el- A k u l d o t t s e g tegnap a fő- jávai az élen részt vett a 
JJ^J^ városba utazott, ahol a dele- Magyar Tanácsköztársaság 

gációt a déli órákban az 60. évfordulója megyei ün-
A szövetkezeti gazdálkodás MSZMP Központi Bizottsága népségéin. A jugoszláv dele-

elmúlt évi eredményeiről, a székházában fogadta Győri gációt a röszkei határátkelő-
négy szomszédos községben Imre, a Központi Bizottság helyen dr. Ágoston József, a 
lakó szövetkezeti tagok mun- ti tkára. Az esti órákban a megyei párt-végrehajtóbizott-
ká j ának szervezéséről, az ál- Ferihegyi repülőtéren dr. ság tagja, az SZMT vezető 
lattenyésztés különböző ága- Koncz János, a megyei párt- t i tkára búcsúztatta. 
zatainak, valamint a kerté-
szett üzemág feladatairól, 
termelési tapasztalatairól 
Nieszner Ferenc elnök adott 
részletes tájékoztatót és vá-
laszolt a vendégek kérdései-
re. Az odesszai delegáció 
tagjai a megyei és szegedi 
párt-, tanácsi vezetők társa-
ságáhan megtekintette a szö-
vetkezet állattenyésztési tele-
pét és kertészeti üvegházait. 
Ezt követően szakmai ta-
pasztalatcsere bontakozott ki 
az irodaház tanácstermében. 
N. K. Kiricsenko elismerés-
sel szólt a látottakról és a 
tiszaszigeti eredményeket 
összevetve az Odessza terüle-
ti kolhozokban elért terme-
lési sikerekkel, módszerekkel, 
hangsúlyozta, nagyon fontos-
nak tar t ja , hogy a szakem-
berek kölcsönösen megismer-
hessék a Csongrád megyei és 
az Odessza területi mezőgaz-
dasági termelés technikáját , 

Ö r ö m a d é k 

A „Kell a jó könyv 77" 
oivasópályázat záróünnepsége 

Az utóbbi két esztendőben A miniszterhelyettes érté-
74 714 olvasó adott be 6—6 kelte a Nagy Októberi Szo-
pálvázati lapot a „Kell a jó cialista Forradalom 60. év-
könyv '77" olvasópályázatra, fordulója tiszteletére 1977 
s közülük 42 844-en vala- szeptemberében indított or-
mennyi kérdésre helyesen szágos vetélkedés eredmé-
válaszoltak — jelentette be nyeit. A könyvtárak tapasz-
Boros Sándor kulturális mi- talatai szerint több mint 150 
niszterhelvettes pénteken a ezren kapcsolódtak be az 
Szovjet Kultúra és Tudomány orosz és a szovjet irodalmat 
Házában. Az MSZBT és a népszerűsítő játékos vetélke-
Kulturális Minisztérium több dőbe. A könyvkiadók az 
mint 20 más állami és társa- utóbbi két évben 31 pályá-
dalmi szervvel együtt meg- zati könyvet adtak ki első 
hirdetett pályázatának záró- vagy ú j kiadásban, s a 950 
ünnepségén sorsolták ki a ezer példány egytől egyig el-
fődíjakat is. fogyott. 

Csapatzászló-
adontányozási ünnepség 
A Tanácsköztársaság kiki-

áltásának 60. évfordulója a l -
kalmából a Közlekedési és 
Metróépitő Vállalat csapat-
zászlót adományozott a Vö-
rös Csillag Érdemrenddel 
kitüntetett belügyminiszté-
riumi Kun Béla zászlós- és 
tiszthelyettesképző iskolá-
nak. A csapatzászló-adomá-
nyozási ünnepséget pénteken 
a MOM Szakasits Árpád 
Művelődési Házában tartot-
ták meg. 

Elhangzott a Himnusz, 
majd a belügyminiszter 
diszparancsának ismertetése 
után Homoki József, a Köz-

mondott beszédet. A válla-
lat munkáskollekt ívája ne-
vében á tnyúj tot ta a csapat-
zászlót Szabó Imre alezre-
desnek, az iskola parancsno-
kának. A lobogóra a Bel-
ügyminisztérium, az iskola 
és a vállalat képviselői em-
lékszalagot kötöttek. 

A Belügyminisztérium ne-
vében Kamara János vezér-
őrnagy, belügyminisztériu-
mi á l lamti tkár köszöntötte 
a zászlós- és tiszthelyettes-
képző iskola tanárait , hall-
gatóit. 

Víztároló 
Épül a második víztároló 

nedence a Gellérthegyen. 
Az elmúlt év májusában ké-
szült ej a gellérthegyi víz-
tároló első, negyvenezer köb-
méteres medencéje. A Mély-
építő Vállalat dolgozói most 
a második, hasonló méretű 
medencét építik. 

Filozofálgató ismerősöm mondta: ma-
napság mintha szégyellnék az em-
berek, ha szeretnek, s ha szeretnék, 

hogy szerethessenek. Pedig, amíg világ a 
világ és ember él a földön, akár titkoljuk, 
akár le tagadjuk: csecsemőkortól aggastyán 
korunkig vágyunk a szeretetre. Nem divat 
erről beszélni, arról azonban annál inkább, 
főként az idősebbek körében, hogy elfá-
sult a mai fiatalság. 

Gimnazista lányokkal beszélgettem a mi-
nap. Érzelemszegénynek álcázott életünk 
részeseként, meg kell vallanom, csodálat-
tal és elérzékenyülve hallgattam ő k e t a 
tizenöt, tizenhat éveseket. A radnótisták. 
Simon Zsuzsa és Bartos Andrea, a II. E-t 
képviselték, a többi lányt, akik mint i f jú 
vöröskeresztesek, idős emberek boldogítá-
sát tűzték ki célul. Nincsenek hí ján ro-
mantikus haj lamoknak sem: az indián-
lakta közép-amerikai félsziget neve után 
Yukatánnak nevezték el maguk alakította, 
önálló együttesüket. Énekes, táncos, vers-
és prózamondó egyaránt akad közöttük. A 
kis „színtársulat" pedig — tanári irányítás 
nélkül — rendre ú j műsorral készül, 
amellyel szociális otthonok, öregek napközi 
otthonainak lakóit szórakoztatják. Jár tak 
már többször is Petőfi telepen, a Dáni ut-
cai és a felsővárosi otthonban. Télapó-ün-
nepséget. karácsonyt, farsangot már el se 
tudnak képzelni nélkülük. És hogy mit je-
lentenek a lányoknak ezek a találkozások? 
„Olyan drágák" — mesélik —, „amikor 
örülnek, táncra is perdülnek velünk. Van, 
aki csak a lányáról mesél, aztán kiderül, 
hogy 8 éve nem látta. Mi is meghatódtunk, 
amikor Edina elszavalta a Katona f iam-
nak című verset, és mindenkinek könnyes 
lett a szeme. Az egyik néni meg átvet te a 
s t í lusunkat: milyen klassz csajok vagy-
tok, kár, hogy r a j t a m így eltelt az Idő. 
Van. aki csak szorongatja a kezünke t si-
mogatja, mert olyan jó meleg . . 

Bevallom, a lányok önkéntessége, őszin-
te szándéka tetszik a legjobban. Az. hogy 
tanári utasítás nélkül, elismeréshaihászó 
r-zámítgatások nélkül, pusztán az örömadás 
lényéért teszik, amit tesznek. & ha a Vö-
röskereszthez tartozásuk készítette őket er-
re, máris bebizonyosodott az ifjúsági alap-
szervezetek létrehozásának helyessége. (Az 
igazság kedvéért meg kell említeni, hogy 
számos egyéb, a Vöröskereszt jellegének 

megfelelő célkitűzést is megvalósítanak a 
gyerekek, megfelelő irányítással.) 

Ellátogattam a Tömörkény gimnáziumba 
is, ahol — mint az igazgatótól megtudtam 
— 56 évvel ezelőtt a város iskolái közül 
először a lakul t Vöröskereszt-szervezet. Az 
újonnan megszervezett jelenleginek Seres 
Zsuzsa III. E osztályos tanuló a ti tkára. 
Felelősségteljesen, hozzáértőén beszélt az 
elsősegfélynyújtó tanfolyamokról, a nagy-
lányok iskolájáról, a házi versenyekről, va-
lami bájos egyszerűséggel, fals lelkesedés-
től mentesen. Elhittem neki. hogy érdekli 
őket az egészséges élet. az elsősegélynyúj-
tás, a majdani családi élet, a betegápolás 
Nemcsak azért, mert egészségügyi szakkö-
zépiskolásként is tanulniuk kell mindezt. 
Fő érdemük, hogv a f ia ta labbak: Csonka 
Erika, Ökrös Erzsi, Siflis Teri is szereti az 
embereket. Ezért is vállal ják idős. egye-
dülálló pedagógusok támogatását, patro-
nálnak ők is szociális o t thonokat óvodá-
kat. A III. osztályos Seller Zsuzsának pe-
dig életre szóló élmény lehete t t hogy har-
madmagával 6. osztályos gyerekeket taní-
tott a házi betegápolás tudományára a si-
ketek és nagyothallók iskolájában. „Igazán 
öröm vo l t amikor rájöt tünk, hogy a lassú, 
tagolt beszédet megértik a gyerekek. Jó 
néhány, jelekkel kifejezett szóval pedig ők 
ismertettek meg bennünke t Valósággal 
összehaverkodtunk a tanfolyam végére. 
Később az utcán összetalálkoztam egy kis-
fiúval, odaszaladt h o z z á m . . . Olyan jó ér-
zés v o l t " 

Jó érzés adni és kapni — erre jönnek 
rá maguk a gyerekkorból épp hogy 
kikacsingató fiatalok, ha módjuk-

ban áll adni is. Ha az elfogadás öröme 
mellett idejekorán megismerik és értéke-
lik magukban és másokban egyaránt — 
az önzetlenséget. 

Az iskolai Vöröskereszt-alapszervezetek 
nemcsak az egészséges életmódra nevelés-
ben jeleskedhetnek. Segítséget nyúj tha t -
nak ahhoz is, hogy fölébredjen a fiatalok-
ban az egymásra utaltság érzése, s mind-
az. ami t ma a humanitás fogalmán ér-
tünk. S ha ápolgatjuk őszinte emberszere-
tetüket, talán később sem válnak cinikus, 
érzelmeiket szégyellő felnőttekké. 

Chlk ín Agaca 

Kettős érdekeltség 
a közületi szállításban 

Hogy van-e közvetlen ösz-
szefüggés a hatékony gaz-
dálkodás és aközöt t hogy 
naponta hány órát állnak 
„tétlenül" vagy éppenséggel 
futnak, de üresen a közüle-

ki kellőképpen. Nem értve 
meg, vagy éppenséggel fél-
reértve a KPM 1975-ben ki-
adott rendele té t a vizsgá-
latba bevont vállalatok, szö-
vetkezetek jó részében a 

ti tu la jdonban levő gépjár- szükségesnél több teherautó. 
művek? — a kérdésre adan-
dó válasz könnyen megfo-
galmazható. A növekvő szál-
lítási feladatok a termelés 
növekedéséből következnek, 
a cél tehát nyilvánvalóan 
népgazdasági érdek is: az 
á ru minél gyorsabb e l ju t ta-
tása a megrendelőhöz, a le-
hető legrövidebb úton. és a 
szükségesnél nem nagyobb 
teherbírású szá l l í tó j á rműül . 
Vagyis: sa já t j á rműpark ja 
teljesítőképességének meg-
felelő kihasználása érdeke 
— kellene, hogy az legyen! 
— minden gazdálkodó szer-
vezetnek. 

így van-e a valóságban 
ls? Ennek vizsgálatára elő-
ször 1977-ben vállalkozott a 
Csongrád megyei Népi El-
lenőrzési Bizottság, majd 
akkori vizsgálati tapasztala-
tai érvényességét, javaslatai 
hatását ellenőrizte 1979-ben. 
A NEB vizsgálati jelentésé-
ben foglaltak és a munkabi-
zottság vezetőjével, dr. Be-
nedek Tiborral folytatott be-
szélgetés a lapján megálla-
pítható: a nagyüzemi mód-
szerekben rej lő szervezési 

személyszállító já rmű van. 
erre utalnak például az 
1978-as esztendőről készült 
kimutatások. Az egvik Sze-
ged környéki község terme-
lőszövetkezetében mindössze 
22,2 százalékos volt a iár-
műpark kihasználási foka, s 
az ésszerűbben szervező 
gazdaságok sem érik el az 
50—60 százalékot. 

Adódnak persze olyan 
helyzetek, amelyek ar ra 
késztetik a szállítási felelő-
söket, hogy egyetlen alkat-

koztatásánál jelentősek még 
a munkaidő tartalékai. A 
NEB utóvizsgálata fel tárt 
néhány követendő példát is: 
a Szegedi Építő Szövetkezet 
az árbevétel 5—5 százalékát 
jutalékként kifizeti a pótfu-
var szervezőiének és a gép-
kocsivezetőnek: a DÉLÉP. a 
CSOMIÉP és a KSZV az 
autóbuszvezetőknek munka-
gépeken, tehergépjárműve-
ken biztosít elfoglaltságot a 
munkásszállításon túli idő-
ben. Azt is felismerték már 
több szegedi vállalatnál, szö-
vetkezetnél. hogv az autó-
buszok hétvégeken bérbe 
adhatók — idegenforgalmi 
célokra. 

A közúton szállított áruk 
védelmét, a forgalombizton-

részért az ország legtávo- sági követelmények érvé-
labbi helységébe küldienek 
tehergépkocsit, s a gyorsa-
ság ilyenkor ál talában meg 
is térül. Ám az esetek több-
ségében nem ilyen kénysze-
rítő okból, hanem kényel-
mességből. szemezetlensig-
böl, az előrelátás hiányá-
ból adódik, hogy oda- vagy 
visszaútban üresen. hasz-
nos terhelés nélkül fu tnak 
a járművek. Több mint 
kétezer, Csongrád megyében 
üzemeltetett j á rműre érvé-
nyes hát a NEB megállapí-
tása: a vállalatok önállósá-
gát nem sértené, ha a Vo-

lehetőségeket a gépjármű- , a n X r ö s z t s z á m f t ó g é p e s fü-
vek közületi üzemben tartói 
még mindig nem használják 

r 

Állattenyésztés 

l e k e d é s i 
V á l l a l a t 

i Metróépítési 
vezérigazgatója 

Programozott takarmányo- sével. az állatok igényeine' 
issal egy év alatt három- termelésének megfelelő 

nillió forinttal csökkentette mennyiségű és minőségű ta-
Az ünnepségen megjelent állattenyésztésének költségeit k a r m á n v o z á s s a l valamint fi-

Kun Ágnes, a Tanácsköztár- a székesfehérvári Kossuth karmanyozassal. valamint fi 
vezetőié- Tsz. Ezt a fajlagos takar- Syelmes gondozói-tenyésztői 

mány fel használás cpökkenté- munkával érték el. 
saság kien>»:]kedő 
nek l ánya (MTI) 

varbankjának min tá já ra a 
közületek számára is meg-
szerveznék az áruszállítást 
koordináló központot. 

A meglevő járműkapaci-
' ás ésszerűbb kihasználását 
izonban nem csupán a szer-
ezési hiányosságok akadá-
vozzák. Még nem ösztön-

zik mindenütt kellően a 
szállítást irányítókat és a 
gépjárművezetőket. Például 
az autóbuszvezetők foglal-

nvesftését a jól szervezett 
ellenőrzés is segítheti. Fe-
ketefuvarra . ittas vezetésre, 
bércsalásra a hatékony el-
i t -ő rző szervezettel rendel-
kező vállalatoknál nincs is 
példa. E téren örvendetes 
fejlődést eszleltek a népi 
e n enórök. 

A szállítási előadókat és 
gépjárművezetőket ösztönző 
bérrendszer, a céltudatosabb 
szervezés, a munkaidő-tar-
talékok feltárása azonban 
kevés ahhoz, hogv a közületi 
já rműpark megfeleljen ren-
deltetésének. Az illetékes 
tárcák vezetőinek is kellene 
segíteniük abban, hogy IFA-
teherautók tucatjai ne áll-
janak a javítóműhelyekbe i 
hónapokig — alkatrészhiány 
miatt. Vagv abban, a vál-
lalatok tipizálási szándékai 
•neg is valósulhassanak, 
hogy néldául ne ZIL-eket 
xelljer százötven kilométer-
re sóderért küldeni mert az 
ráfizetéses a vállalatnak. 
Tehát a népgazdaságnak is. 

Pálfy Katalin 

* 


