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Ellenőrzések 
Az Országos Anyag- és Ár-

hivatal ellenőrei ötvenezer 
esetben vizsgálták az elmúlt 
év második felében az ára-
kat. Szabálytalanságok ese-
tén a felelősségre vonás is 
szigorúbb, mint korábban 
volt. Legtöbb szabálytalanság 
a költségek elszámolásában, 
a nagyobb értékű alapanya-
gok kalkulációjában találha-
tó. Az árhatóságok kilenc 
gazdasági bírságot, 2235 sza-
bálysértést, 659 fegyelmi és 
1712 pénzbírságot alkalmaz-
tak. 

T e r v s z e r ű b b e n 
építkezni 

Elsősorban a minőség és a amelyen az idei és a hosszú 
hatékonyság tényezőit kell távú feladatokról tárgyaltak, 
előtérbe helyezni az építőipar A miniszter kifejtette, hogy 
kivitelező szervezeteinek az építőipari termelés mérsé-
munkájában — hangsúlyozta keltebb ütemű növelése mó-
Abrahám Kálmán építésügyi d nyújt a feladatok körül-
es városfejlesztési miniszter 
az ágazathoz tartozó minisz- tekintőbb, tervszerűbb elő-
tériumi és tanácsi vállalatok, készítésére, s ez lehetővé te-
szövetkezetek gazdasági, párt szí, hogy gazdaságosabb, 
és tömegszervezeti vezetői- megbízhatóbb és gyorsabb 
nek pénteki tanácskozásán, munkát végezzenek. (MTI) 

Lámpa - a gyalogosok védelmében 
Az eső miatti sáros úttest-

re nem lehetett felfesteni az 
utburkolati jeleket a József 
Attila sugárút és a Tar ján 
széle meg a Gyevi sor ke-
reszteződésében. Pedig ha ú j 
helyére kerülhetett volna a 
,,zebra", akkor már pénteken 
bekapcsolták volna Szeged 
első, gyalogosok által vezé-
relhető közúti jelzőlámpa-
rendszerét. Így csak a jár-
művezetők „szoktatására" 
kapcsolták be a lámpát sár-
ga villogóra. A tényleges mű-
szaki átadást ugyan elha-
lasztották, de a jövő hét 
derekán — várhatóan szer-
dán — minden készen lesz 
ahhoz, hogy a gedói iskola 
előtti gyalogosátkelőhelyen 
tökéletes biztonságban halad-
hassanak át a járókelők. 

Előre figyelmeztetjük hát 
a járművezetőket: ügyelje-
nek majd a lámpa jelzésére, 
s arra, hogy a Tar ján széle 
máris egyirányú utca lett, a 
József Attila sugárúttól a 
Szamos utca irányába. A 

A forgalomirányító lámpát tábla jelzi előre a jármű-
vezetőknek 

netnek át — ezt egyébként járműveknek adjon piros, a 
az utcasarokra felszerelt gyalogosoknak pedig zöld 

gyalogosoknak pedig jó előre korlátok is jelzik. jelzést A parancsot. kiadó 
tudniuk: a kereszteződésben A lámpát egyébként a tar- vezérlőszerkezet az 50 má-
szerdától megszűnik az át- tóoszlopra szerelt doboz sodperces periódusidőben ki-
kelési lehetőség, csak a jel- gombjának megnyomásával lene másodpercig folyamatos 
zőlámpa alatti zebrán me- lehet arra „kérni", hogy a zöldet, azután pár másod-
._. percre villogó zöldet jelez a 

gyalogosoknak, majd körül-
belül félperces szabad utat 
ad a járművezetőknek. Ha 
ezalatt ú j ra megnyomják a 
gyalogosok a gombot, ak-
kor is csak a szerkezetbe 
épített program szerinti pil-
lanatban vált a lámpa. 

Ez afféle biztosíték az In-
dokolatlan nyomogatás ellen, 
s a járműoszlop folyamatos 
továbbhaladására. A gépjár-
művezetőknek a tilos jelzés 
alatt persze úgy kell meg-
állniuk. hogy a kereszteződés 
négyszöge szabadon marad-
jon a keresztirányú forgalom 
számára. Megnyugtatásukra 
egyébként elmondták a deb-
receni Közúti Igazgatóság 
dolgozói, a rendszer tervezői, 
hogy legfeljebb 16 másodper-
cig tart a tilos jelzés, de ha 
nincs átkelésre várakozó 
gyalogos (tehát nem nyomta 
meg senki a gombot), akkor 
a járműoszlop folyamatosan 
haladhat akár órákon á t 

Szerdáig tehát sárgán vil-
log a lámpa, s még mindkét 
zebrán át lehet haladni a 
túloldalra. Aztán már lámpa 
vigyáz az iskolás gyerekekre 
és a járókelőkre. 

Segítőtársak... 
Önkéntes határőrök megbeszélése 
Az önkéntes határőrök múlt tott határátlépést akadá-

évben végzett munkájának lyozta meg. Kiemelkedően 
tapasztalatait összegezték jól tevékenykedő önkéntes 
Kiskunhalason. Az értekezlet határőrcsoport működik a 
színhelye a BM Határőrség szegedi vasútállomáson, a 
Kerületi Parancsnoksága volt, tompái 101-es vasúti megál-
ahol a Duna és a magyar— lónál, Dávod, Hóduna, Ma-
jugoszláv—román hármas daras. Kunbaja, Ásotthalom, 
határ közti területen műkő- Roszke. Tiszasziget, Kisszál-
dő önkéntes határőrcsoportok lás és Balotaszállás község-
vezetői -és a határőralegysé- ben, a karapancsai és a töm-
gek parancsnokai vettek pai erdészetnél, továbbá a 
részt. Ott voltak a terüle- vízügynél is. 
tileg illetékes pártbizottságok A társadalmilag fontos 
és rendőri szervek vezetői, munkát végző önkéntes ha-
kepviseloi is. A beszámolót tárőrök megbecsülése jelen-
Dudas István ezredes, a ha- t ő s mértékben megnöveke-

' t á r o r kerület parancsnoka d e t t a lakosság körében. A 
tartotta. párt-, állami és társadalmi 

— Az önkéntes határőrök szervek rátermett, politikai-
1978-ban is jogszerűen és fe- l a S szilárd, köztiszteletben 
gyelmezetten teljesítették ön- a l l ° állampolgárokat dele-
ként vállalt társadalmi meg- gálnak e fontos, felelősségtel-
bízatásukat — hangsúlyozta a i e s társadami funkcióba, 
magasabb egység parancsno- A résztvevők közül véle-
ka. majd a határőrizet, a h a - ményt nyilvánítók konkrét ta-
tárrend és a hat,árkapukban pasztalatokkal és javaslatok-
folyó ellenőrzési munka hely- k a l gazdagították az önkén-
zetéről tájékoztatta a részt- t eS határőrök tanácskozását, 
vevőket Dudás István ezre- Az államhatár őrizetében, 
des többek között elmondot- az összbelügyi munkában ki-
ta, hogy a tiltott határátlé- fejtett eredményes tevékeny-
pést megkísérlő személyek ségükért, a szolgálat példa-
ötvenhat százaléka magyar, mutató ellátásáért „Kiváló 
negyvennégy százaléka ide- társadalmi munkáért" ki-
gen állampolgár volt 1978- tüntetésben részesült: Szűcs 
ban, s a külföldre kiszökni Imre, Császár Antal és Ki-
szándékozó magyar állampol- rály Pál. „Kiváló határőr 

Felnőttek 
- piros nyakkendőben 
Ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki-

nek első mozgalmi ténykedései egy-

ellenforradalom utáni megújulásával. Ah-
hoz a nemzedékhez, amelynek önéletrajzá-

vezetői mindinkább egyenjogú tagjai az 
_ általános iskolák vezetőségének. Rangjuk 

beestek a magyar úttörőmozgalom és tekintélyük van, tevékenységüket párt-
ás KISZ-munkának tekintik. Képviselik a 
mozgalmat politikai és társadalmi testüle-

ban ott szerepel, hogy úttörő voltam, hogy tekben. Az MSZMP XI. kongresszusa óta 
az úttörőmozgalom kisebb-nagyobb kol-
lektíváiban felelősségteljes tisztségeket vi-

mind kedvezőbb feltételek között, gazdago-
dó tartalommal, az egész társadalom fi-

seltem, hogy ott ismerkedtem meg a köz- gyeimét magán érezve dolgozik a Magyar 
élet apró feladataival. Ezren és tízezren Úttörők Szövetsége, 
vagyunk ilyenek, akiknek az első közössé- Az úttörővezetők legutóbb három évvel 
gi élményeket, az elkötelezettség ösztönös ezelőtt találkoztak országos konferencián. 
és természetes érzését, a mozgalmi munka Holnap, április 8-án kezdődik Kecskemé-
alapjait az immár 33 éves magyar úttörő- ten az úttörővezetök VII. országos konferen-
mozgalom jelentette. Szeretettel és megbe- ciája. A 3 napos tanácskozáson a több mint 
csüléssel gondolok azokra a pedagógusok-
ra, úttörővezetókre, idősebb társaimra, 
akik nem sajnálták erejüket és idejüket, 
hogy kerékpárral, degeszre tömött háti-

egy millió úttörőt és közel 86 ezer uttöró-
vezetöt 220 küldött, az Országos Üttörő Ta-
nács 115 tagja és 114 meghívott képvi-
seli. A 449 résztvevő plenáris üléseken és 

zsákokkal bebarangoljuk a Körösök vióé- sezkciókban elemzi az elmúlt három év 
két; akikkel kajakba ültünk vízitúráin- eredményeit és gondjait, s határozza meg 
kon; akiknek irányításával színpadra állí- a következő időszak feladatait. Felelősség-
tottuk az I f jú Gárda történetét; akiktől a teljes munkát végeznek Kecskeméten, 
mozgalmi munka első hamubasült pogá- olyan munkát, melyet csak odaadással, sze-
csáit kaptuk. 

Generációk nőttek fel mára 
retettel lehet eredményesen végezni. Bi-

dolgozó zonyára sok szó esik majd a tartalmi mun-
népünk derékhada —, akik az őrsi foglal- ka javítása mellett olyan, mindenkit ér-
kozásokon, az úttörőmozgalom akcióin, a deklő kérdésekről, hogyan lehet a gye-
piros nyakkendős kollektívákban ismer- rekek számára vonzóbbá tenni a lakótele-
kedtek először forradalmi hagyományaink- péket, hogyan lehet minél több tizenéves-
kai, akiknek az úttörőélet törvénye jelen- sel táborozások és túrák során megis-
tette az emberi-forradalmi magatartásfor- merteni hazánkat, mi módon kerülhet kó-
mák első újmódi kódexét Ez a generáció zelebb a gyerekekhez az irodalom, a mű-
ma társadalmunk legnépesebb serege — vészét, hogyan teremthetünk közös össze-
politlkai és gazdasági vezetők, tudósok és fogással több játszóteret, sportolási lehe-
művészek, pedagógusok és szakmunkások, tőséget — azért a közös célért, hogy gye-
a fejlett szocialista társadalom építésének rekeink, a mai úttörők élete minél tartal-
letéteményesei. 

A KISZ legutóbbi kongresszusán me-
sélte az egyik hozzászóló, hogy az ülés-
szakra jövet megkérdezte gyermeke, hogy 
„Rólunk is szó lesz?" örömmel nyugtat- mel fordulnak a felnőttek a holnap ge-
hattam meg — mondta —, hiszen ebben nerációjához. A szocialista Magyarorszá-
az országban minden fontos döntés a gye- gon már több mint 34 éve minden év gye-
rekek boldogabb jövőjét, a jövő nemzedék rekév — hiszen társadalmunk lényegéből 
szocialista emberré válását szolgálja. En- következik a gyerekekkel szembeni fele-

masabb és gazdagabb legyen. 

Ez az év az UNESCO kezdeményezé-
sére nemzetközi gyermekév. A vi-
lágon mindenütt fokozott figyelem-

nek a fontos össztársadalmi 
úttörővezetői felelősségteljes 
munkát vállalnak és végeznek. A több 
mint egymillió tagot számláló magyar út 

feladatnak lőssége, szeretetteljes szigora, életük szeb. 
társadalmi bé-gazdagabbá tételének szándéka Ezt is 

reprezentálja a holnap kezdődő konferen-
cia. ahol felnőttek teszik mérlegre az út-

törőmozgalom irányítói az iskola oktató- törőmozgalom helyzetét — felnőttek, piros 
nevelő munkájához fűzik a mozgalmi élet nyakkendőben. 
sajátos tevékenységét Az úttörőcsapatok Tandi Lajos 

Egészségügyi Világnap '79 

„Egészséges gyermek, 
biztos fövő ff 

Eletünket igazán teljessé testesítője legyen. Mi más ez, kedését, jellemét. A szülők, 
csak a család, ha nem a feltételek nélküli amikor gyermek fölnevelésé-
végtelenné szeretet, a szülői szeretet, re vállalkoznak, nemcsak a 
csak az utódok tehetik Szeretet: azaz az anya jelenért felelősek: a jövőt is 

Gyermek. Mi mindenre gondoskodása, féltése, meleg formálják. S hogy mi a ga-
képesek vagyunk, hogy le- ölelése nélkül nem marad rancia arra: nem fut mel-
gyen, hogy életre hívjuk a életben az újszülött. Okos lékvágányra minden jó szán' 
magunkét,, a saját húsunk- szeretettel azonban testileg, dékuk, igyekezetük? Ha nyw 
ból, vérünkből valót. Leg- lelkileg egészséges, a világot, Qodt, derűs környezetben, 
emberibb vonásunk, hogy az embereket szerető, köte- szép élményeket gyűjtögetve, 
áhítjuk a pillanatnyi lanka- lességtudó, alkotó emberré okos szeretettel vezetgetjük 
dást sem tűrő felelősséget, tudja nevelni gyer.mekét az gyermekeinket a felnőttkor 
áhítjuk a gondot, a féltést, apa, az anya: együtt a csa- íplé, aligha kell félnünk a 
a soha nem szüneteltethető Iád. Az az első kis közösség, jővö ítéletétől, 
törődést, önként vállaljuk és amelynek légkörét, szokásait * 
boldogan, hogy önző önma- oly mélyen elraktározza a Az idei Egészségügyi Vi-
gvnk hátrább szoruljon a világot mohó kíváncsisággal lágnap — amelynek jelszava; 
fontosság sorrendjében, hogy figyelő kisgyerek, hogy év- „Egészséges gyermek, biztos 
a kapni olyannyira szerető tizedek múltán, idős ember- jövő" — témájában kapcso-
énünk a mindent adás meg- kent is meghatározzák visel- lódik a Nemzetkőzi Gyermek-

év programjához. A szegedi 

gárok negyvenhárom száza-
léka büntetett előéletű. 

Tavaly szilárdult a határ-
rend is. Ugyancsak a határ-
területi lakosság köréből né-
hány személy — ittasan — 
áttévedt Jugoszláviába. A ha-
tárőrizet, a határrend szi-
lárságához a határőr alegy- k 
segek működési területen r . . 
szolgálatot teljesítő önkén-

jelvénvt, jutalmat, dicséretet 
kapott: Répási József, Ve-
cseri Sándor, Siskovics Jó-
zsef, Nagy Endre, Vörös Je-
nő, Vetró István, Madga Fe-
renc, Marug István, Lesko-
vics László, Rácz József^ Si-
mon Mihály, Pintér György, 
Kiss József. Kocsis Pál. Kö-

tés határőrök jelentős mér-
rás, Csányi Antal, Csehó Lu-
kács, Csizmadia Gyula, Veisz 

tékben járultak hozzá - ál- Ba rna" J á n o t 
lapRotta meg Dudás István ^ B^rta József 
ezredes. Kozremukodesukkel „ ' . . . 
több tucat határsértőt, illet-
ve körözött bűnözőt sikerült 
leleplezni. Csehó Szilveszter, 
Kollár Ferenc, Tépár József, 
Király Pál több személy til-

Gilányi Ferenc, Bödecs Jó-
zsef, Schneider Jakab, Kozla 
Kálmán. Kovács János, Ma-
gyar János, Retzer Antal. * 

Gazsó Béla 

Efl^re több a közúti baleset 
Tavaly 2018-an vesztették ezret Az ország útjain je- felelő alkalmazása, a sza-

életüket a közúti balesetek lenleg 2 és félszer több árut bálytalan előzés, az elsőbbsé-
áldozataiként, 11.9 százalék- szállítanak, mint egy évti- gi szabályok meg nem tartá-
kal többen, mint 1977-ben. A zeddel ezelőtt. Az egyre da- sa — idéz elő balesetet s 
tragédiák — az okok további gadó forgalomhoz még több minden hatodik baleset oko-
alapos elemzésére és átgon- új, korszerű útra lenne szük- zója a felelőtlen poharazga-

cselekvésre intenek — ség. A kétségtelen gondok tás. 
sem indokolják azonban a A j ö v őben kiemelt feladat-
kozuti balesetek számának n a k t ekint ik a gyermekek, a 
e m e l k e d e t t Országútjain- f i a t a i ok közlekedésbiztonsá-

gi muJ<? m i n d e
A

n " a P h a t gának növelését és ilyen irá-
. „ e m b e r hal meg. A balesetek n y ü oktatásukat nevelésüket, 

ban megrendezett tanacsko- egyre súlyosabbak. Az aldo- A gépjárművezetők vezetés-
zason — amelyen Benkei zatok többsége a kerekparo- technikai készségének fej 

b f ' üpmia i sz te r , az sok közül kerül ki. A bal- jesztésére az OKBT szorgal 
OKBT elnöke elnökölt — esetek gyermekaldozatainak 

dolt 
állapították meg az Or-
szágos Közlekedésbiztonsá-
gi Tanács pénteki tanács-
kozásán. A Belügyminisz-
térium központi klubjá-

ladvánszky Károly rendőr száma évről évre emelkedik. mazza a közlekedésbiztonsági 
. . . . » , • • „ , A, ..., gyakorlópályák létesítését. A 

vezerornagy, be ugymmisz- A közutakon életüket vesz- gyalogosként, kerékpárosként 
ter-helyettes tartott beszamo- tettek es megserultek tobb. k ö z , e k e d ó felnőtt lakosság 
lat. Kiemelte: nepgazdasa- mint 10 szazaleka 14 even m a g a t a r t á s á n a k formálására 
P ? * e P l k , leggyorsabban alul, gyermek volt a szakszervezetekkel, a taná-
fejlodo agazata a kozuti koz- Az adatok arra ,s utalnak, c s o k k a l a Hazafias Nép-
lekedes. A személygépkocsik hogy elsosorban a jármüve- , , , .. , 
száma 10 év alatt csaknem zetők szabálytalan, gondat- f r o n t t a l e s a Vöröskereszttel 
700 ezerrel növekedett, és lan magatartása — ezen be- együttműködve szerveznek 
1978 végére meghaladta a 830 Hü is a sebesség nem meg- fórumokat 

ünnepi megemlékezésen, me-
lyet a megyei tanács vb 
egészségügyi osztályának 
egészségnevelési csoportja 
rendezett meg tegnap, dr. 
Hős Erzsébet megyei főorvos-
helyettes mondott megnyitó 
szavakat. Dr. Szél Éva fő-
iskolai tanár az okos szülőd 
szeretetről, dr. Kajáry Irén 
főorvos a gyermek helyes 
táplálásáról, dr. Szabó Gi-
zella főorvos pedig a1 gyer-
mekkori testedzés jelentősé-
géről tartott előadást. Végül 
dr. Hős Erzsébet kiosztotta 
az OTKI Egészségügyi Fő-
iskolai Kar védőnöképző szak 
szegedi tagozatának hallgatói 
között hirdetett pályázat dí-
jait. Első helyezést ért el 
dolgozatával Zadravecz Ág-
nes II. éves, másodikat Kál-
mán Judit II. éves, harma-
dikat Kurucz Márta I. éves 
hallgató. A tablók közül első 
díjat a Jövő generációja cí-
mű, másodikat a Megelőzés, 
harmadikat a Játszani jó cí-
mű pályamunka készítői 
nyerték el. 

Chikán Ágnes 


