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A Ganz-MÁVAG Vasúti Járműgyárának mozdonygyáregy-
ségében az Idén húsz Diesel-mozdonyt gyártanak bangladesi 
megrendelésre. A hatszáz lóerős mozdonyokra a megren-
delést több nyugati cég részvételével lezajlott versenytár-

gyaláson nyerték el 

Magyar 
berendezés 
Algériának 

Algériában épülő kenyér-
gyár villamos elosztóberen-
dezésének egységei készültek 
el a Baranya megyei Elektro-
technikai és Szerelőipari Vál-
lalat mohácsi üzemében. 

A húsz méter hosszúságú, 
két méternél magasabb fém-
szekrénysort a benne elhe-
lyezett alkatrészekkel együtt 
a rendkívüli igénybevétel 
miatt a trópusi éghajlat vi-
szontagságaitól védő hazai 
gyártmányú festékkel kezel-
ték. A berendezésbe a ná-
lunk megszokott alumínium-
sínek helyett mintegy 3000 
icg tömegű, rézből készült 
érintkezőt, továbbá tízezer 
méter hosszú vezetékrend-
szert szereltek fel. A rájuk 
jutó 1200 kV-os elektromos 
teljesítményt kapcsolók, re-
lék és a fokozott biztonsági 
követelményeknek megfelelő 
ellenőrző mérőműszerek oszt-
'ák majd szét az afrikai ke-
nyérgyár egyes üzemrészei 
között 

A fuvarozható egységekre 
bontott berendezés elemeit a 
ós tengeri párát lekötő kü-

lönleges kristályok kíséreté-
ben, műanyag fóliába bur-
kolva szállítják Algériába, 
ahol majd a VBKM szerelői 
építik be trópusi munkahe-
lyére. 

A tudás szellemi tőke 
Beszámoló taggyűlés a Szegedi Tervező' Szövetkezetben 

itizisség 

Ne 

Viszonylag kis és változó 
létszámmal nagy értéket 
hoznak létre szellemi mun-
kával a Szegedi Tervező 
Szövetkezet dolgozói. Létszá-
muk 146—154 között válta-
kozó, tavalyi termelési érté-
kük viszont jóval meghalad-
ta a 18 millió forintot. Párt-
alapszervezetük tagjainak 
száma nem éri el az összlét-

bizottságának titkára, aki 
részt vett a taggyűlés mun-
kájában és Márta József, 3 
tervező szövetkezet elnöke 
is. A tervezői munka jóré-
szét át kell állítani .majd a 
nagyberuházásokról a kisebb 
kivitelezésekre, 6 a megren-
delő partner is igényesebb 
lesz a jobb minőségű doku-
mentumok elkészítése iránt. 
A partnereket biztosan és 
tartósan megtartani szerve-

minőségileg sokkal-

szam_ 20 százalékát. A párt sán. A cselekvési programo. 
v — t o szerepe mégis érvé- kat konkrétabban fogalmaz-
n y - J l t itt az MSZMP XI. és ták meg. hogy azokat min. zettebb, 
XII. kongresszusa közötii den munkaterületen értsék, ta beszédesebb tervezői mun-
idoszasban is. a z o k végrehajtásából min- kával lehet majd, számítva 

A beszámoló taggyűlésen denki erejéhez és tehetségé- arra is, hogy ez a munka 
ezt hangsúlyozta a vezetőség hez mérten vegye ki a részét, mindenütt találkozzék a 
előterjesztésében Nádor legyen beosztott, vagy veze- megrendelők adottságaival. 
László párttitkár, és ezt té- tő. műszaki, technikai felké-
nyekkel bizonyította. E szö- Mindezzel párhuzamos lép- szükségüknek színvonalával 
vetkezet termelési értéke cső volt az ideol'giai, a tu- a könnyebb kivitelezés érde-
m é - b e n nem érte el a 14 datformáló munka megszer- kében. 
millió forintot, most viszont vezése, ráébreszteni a párt- Számítanak a jövőben is a 
ott tartanak, hogy ötéves tagokat ós a pártonkívülie- Szegedi Tervező Szövetkezei 
tervük időarányos teljesíté- ket politikai képzettségük, is- — zömében aranykoszorús — 
sevel egyenesben Vannak, sót mereteik, egyáltalán szellemi szocialista brigádjainak és 
számításaik szerint 1980. au- tőkéjük gyarapítására. Eb- azokon kívüli dolgozóinak 
gusztus végére azt lezárhat- ben is sikeres volt a tervező társadalmi munkájára, ame-
ják és jó munkát mondhat- szövetkezeti alapszervezet lyet főleg gyermekintézmé-
nak magukénak. munkája. Az egyetemi ós fő- nyeltnek végeztek. Ennek ér-

Ennek hatterében áll az a iskolai diploma' megszerzése teke 1975—1978. között — 
felismerés és gyakorlat, hogy ugyan középfokú politikai beleszámítva a kommunista 
a gazdasági feladatok növe- képzettséget is jelent, mégis műszakok eredményét is — 
kedésével egyenes arányban többen tanultak az utóbbi több mint 2 millió forint. En-
kell kibontakoznia az alap- években a marxizmus—le-
szervezet gazdaságpolitikai ninizmus egyetem szakosító-
tevékenységének. folyton jának valamelyik tagozatán, 
erősítve a párttagság eszmei- mások speciálkollégiumot vé-
politikai, szervezeti és cse- geztek, vagy szereztek bizo-
lekvésí egységét Ebből a p o . nyítván'yt a marxista—le-
litikai nézőpontból kiindul- ninista középiskola elvégzé-
va fogtak mindig a sóros séről. Közrejátszottak ebben 
gazdaságpolitikai feladatok káderpolitikai tervek is, ál-
megoldásához, az ideológiai, talában azonban az, hogy a 
a tudatformáló munkához, az választott tisztségviselők és 
alapszervezet belső életének középvezetők, vezetőségi, bi-
kibontakoztatásához, a pár t . zottsági tagok, sőt brigádve-
tagok és a társadalmi szer- zetők rendelkezzenek mun-
vek aktivizálásához. Az kakörük ellátásához felső-, 
alapszervezet vezetősége közép- vagy alapfokú politi-
mindvégig partnere volt kai képzettséggel, 
bármilyen kérdésben a szö- Ilyen eredményes volt a 
vetkezet gazdasági vezetősé- tömegpolitikai oktatás is eb-
gének, s ez az egyensúly ben a szövetkezetben. Szinte 
mindmáig megvan. mindenki tanult valamilyen 

Voltak pedig itt is vissza- fokon annak tudatában, hogy 
térő problémák, amelyeket az nélkülözhetetlen a mun-
újólag meg kellett oldani, kájában, szükséges a szövet-
Ezek közé tartozik például a kezet gazdaságpolitikai fel-
partnerekkel kötött szerző- adatainak jobb megértésá-
dések esetenkénti be nem tar- hez, általában hazai dolga-
tása, késések a megrendelt ink, gondjaink megítéléséhez 

nek adva hangot a beszá-
moló taggyűlésen is az volt 
érezhető: jóleső érzés min-
denkinek, ha munkájával 
hozzájárul társadalmi, gaz-
dasági gondjaink megoldásá-
hoz. 

L. F. 

re szépítsük a dolgot, első hallásra 
mindnyájunk fülében rosszul cseng 
a szó: börtönviselt. Mindjárt arra 

gondolunk, hogy ha valaki megjárta a 
büntetés-végrehajtási intézetek valamelyi-
két, bizonyára meg is érdemelte. mert 
olyan bűncselekményt követett el. amiért 
meg kellett fosztani szabadságától. Ha 
nem is gondoljuk mindig végig, benne van 
ebben az is, hogy jogrendben élünk, csak 
az kerülhet rács mögé, akinek bűn terheli 
a lelkiismeretét 

Am nemcsak ezt — a továbbiakat is 
ajánlatos végiggondolni, ha börtönből sza-
badult emberről van szó. Mi történik vele, 
ha letöltötte büntetését — lerótta tarto-
zását a társadalommal szemben, amelynek 
törvényeit megszegte. Nincs tehát senki-
nek joga ahhoz — ha mégoly tisztessége-
sen élte is le a maga mögött hagyott év-
tizedeket —. hogy a büntetett előéletű 
embert kirekessze a társadalombóL Más-
szóval: meg kell adni a lehetőséget ahhoz, 
hogy a továbbiakban becsületesen dolgoz-
hasson és megéljen. 

Nem könnyű az átmenet, a visszatérés a 
„kinti" életbe. Az ú j Büntetőtörvénykönyv 
részletesen intézkedik arról, hogy bizo-
nyos esetekben el lehet, vagy el kell ren-
delni a szabadságvesztés-büntetésből sza-
badultaknak a pártfogó felügyeletet. Ez 
egyrészt éppen arra szolgál, hogy legyen, 
aki munkahelyet szerez, gondoskodik a 
munkahellyel és — nem utolsósorban! — 
a családdal megszakadt kapcsolatok hely-
reállításáról. Ugyanakkor arról is. hogy a 
szabad élettel ú j ra Ismerkedő ember ne 
térjen vissza korábbi, rossz társaságához, 
esetleg az ót a bűn útjára juttató alko-
holhoz. 

Nagy felelősséget vállalnak magukra, 
azok. akik vállalkoznak a hivatásos és a 
társadalmi pártfogói munkára. Hiszen az 
emberek nem egyformák — sem a szabad 
életben, sem a börtönökben. ..Kint" van-
nak. akik a büntetés letöltése után mun-
kára jelentkezőket fenntartással fogadják 
ugyan, de mégis előlegezik nekik a bizal-
mat: a múltról pedig mindaddig nem esik 
szó. amíg az ú j munkatárs becsülettel el-
végzi teendőit Mások árgus szemekkel fi-
gyelik a börtönből jött embert — még ak-
kor is. ha tudva tudják, hogy csak egy-
szeri botlásról, netán gondatlanságról volt 
szó. A szabadultaknak mindenképpen sok-
szorosan jól kell dolgozniuk, s a minden-
napi életbe beilleszkedniük, mert nekik 
bizonyítaniuk kell. 

Országszerte nyolcvan hivatásos pártfo-
gó ellenőrzi a feltételes szabadságra, a 
próbaidőre bocsátottakat, a szigorított őri-
zetből ideiglenesen elbocsátottakat. Nekik 
számolnak be ezek a börtönből jött. vagy 
a szabadságvesztés letöltésének hatá-
rán álló emberek s zinte minden lé-

pésükről. Sok helyen társadalmi pártfogók 
segítik ezt a nehéz munkát. S van már 
számos példa rá, hogv társadalmi pártfo-
góként vállalatok, üzemek munkásközössé-
gei jelentkeznek: magukra vállalják a fel-
ügyelet oroszlánrészét, remélve, hogy új . 
értékes munkatársra találnak. 

Korántsem túlzott a remény. Szinte min-
denütt tudnak példákat sorolni arról, hogy 
olyan emberek, akik korábban szabadu-
lásuk után ú j ra a bűnözés útjára léptek 
— most befogadó közösségre találtak, s 
megállják a helyüket a becsületes mun-
kában 

A lényeg: a jelen, a további munka, a 
helytállás. De még így is akadnak gondok, 
melyekről szólni kell. Nemegyszer eppen 
az. egykori rabtársak kiáltják rá a már 
gyökeret vert dolgozó társukra: ismerlek 
Váeról. Sopronkőhidáról! S ettől az egyet-
len mondattól összeomolhat sok hónapos 
munka minden eredménye. Máskor egy 
öltözőszekrényből elveszett ruhadarab, egy 
nem talált szerszám miatt indul ellenőriz-
hetetlen útjára a gyanú. S noha alaptalan-
nak bizonyul, a korábban büntetett ember 
lelkében tüske marad . . . 

Sokféleképpen lehet és kell küzdeni a 
bűnözés ellen. A számos módszer közt he-
lye van az előlegezett bizalomnak is. Még 
ennél is többet ér a segítő szó. a jóakarat 
a közösség védőgyűrűje. Akkor is. ha — 
természetesen, s éppen azért. mert a 
„bentről" jött emberek sem egyformák — 
nem minden esetben születik a várt ered-
mény. A statisztika szerint a pártfogó fel-
ügyelet alatt állóknak mintegy 70 száza-
léka megmarad a becsület útján. Igaz. ez a 
szám még az új Btk. életbe lépése előtti 
időket mutatja, amikor szűkebb körre ter-
jedt ki a pártfogó felügyelet. 

Társadalmunkban a szabadságvesztés 
nem végállomás. Csak eges zen rit-
ka. kivételes esetekben lehet az 

olyanok számára, akik semmiképpen nem 
tudnak, mert nem akarnak beilleszkedni a 
normális közösségi életbe. Igen sok múlik 
a társadalmon. Például, hogy: bejussanak 
lehetőleg azonnal munkásszállásra. ha 
nincs, vagy nem fogadja vissza őket a csa-
ládjuk. Legyenek józan életű társak körü-
löttük. akik megismertetik őket a szóra-
kozások. időtöltések nemesebb fajtáival — 
hogy ne csak a kocsmakőmyezet jelentse a 
szabad idő eltöltését. A közösség védel-
mező gyűrűjére nagy szükség van ahhoz, 
hogy elsősorban önmagában rehabilitálód-
jék. törölje el ballépésének emlékét is az 
egykor megtévedt, vagy akár tudatosan 
bünt elkövetett ember. A társadalomnak 
minden tagjára szüksége van. Senkiről 
nem szabad eleve lemondani, amíg van rá 
remény, hogy visszatér a becsület útjára, 
és meg is marad rajta. 

Várkonyi Endre 

tervek átadásával; a terv-
fajták egyenetlen elosztása: 
a szakági kapcsolatok egyen-
lőtlen kihasználása stb. 
Mindezekhez meg kellett ta-
lálni a megoldások kulcsát, 
túl a munka- és üzemszer-
vezés, a munkamorál javítá-

napjainkban éppúgy, mint a 
jövőben, amely számukra 
sem lesz könnyebb a közeli 
években. 

Számoltak is ezzel előre. 
Ezt hangsúlyozta felszólalá-
sában Tóth László, a Szege-
di Ipari Szövetkezetek Pár t i 

Magyar —csehszlovák 
kulturális együttműködés 

Csütörtökön, tegnap a 
Kulturális Kapcsolatok In-
tézetében jegyzőkönyv alá-
írásával ért véget a magyar 
—csehszlovák kulturális és 

— a kultúra, az oktatás és 
a tudomány területén. 

A tárgyalásokról készült 
dokumentumot Gosztonyi 
János államtitkár, a ma-

oktatási munkabizottság g y a j - i e s Dusán Spácil kffl-
ulésszaka. A tárgyalá- ügyminiszter-helyettes, a XIX. 

sokon kölcsönösen fontosnak 
tartották egy új kulturális 
egyezmény megkötését, va-
lamint a bizottság tevékeny-
ségét szabályozó államközi 
megállapodás és működési 
szabályzat kidolgozását. 
Ajánlották a nemzetiségi 
együttműködés továbbfej-
lesztését — a lenini nemze-
tiségi politika elvei alapján 

Közterületen tilos! 
Rendelet a szeszes ital fogyasztásának korlátozására 

Szeged megyei város taná- ségügyi osztálynak az alko- delme, a jogellenes C6elék-
csa rendeletet hozott a sze- hólizmus elleni küzdelem ményék megelőzése és visz-
szes ital fogyasztásának köz- helyzetéről szóló jelentését, szaszorításá érdekében vált 
területen és egyéb helyen Ezt követően — a végrehajtó főként a korlátozó rendelet 
való korlátozásáról. A hol- bizottság határozatának meg- megfogalmazása, 
nap, december 1-én életbe felelően — megvizsgáltuk, — A rendelet szerint tehát 
lépő rendelet előkészítéséről, milyen lehetősegek vannak a december 1-től a város köz-
céljáról, a jogszabályban fog- szeszes ital fogyasztásának területein — utcákon, tere-
laltak végrehajtásáról kér- közterületen való korlátozó- ken, parkokban, gyermek-
deztük dr. Várkonyi Lászlót, sára. A tervezett elkészítése- játszótereken stb. — az élei-
a városi tanács vb egészség- kor nagy figyelmet fordítót- miszereket, italokat és éleve-
Ügyi osztályának vezetőjét, tunk arra, hogy a rendelet zeti cikkeket árusító üzletek, 
városi főorvost ne írott malaszt, hanem vég- a munkahelyek előtt és kör-

A városi tanács végre- r e b a3tható, eredményesen al- nyékén; a nagyközönség előtt 
kalmazható jogszabály legyen nyitva álló épületekben, péL 
— mondta a városi főorvos, dául a pályaudvarokon, 
— Tudjuk, az alkoholfo- színházban, sportcsarnokban, 
gyasztást korlátozó intézke- tilos szeszes italt inni. A 
dés csak egy változat az al- közforgalmú járműveken, a 
koholizmus elleni küzdelem lakótelepék kapualjaiban, a 
módszerei között. A rendelet lépcsőházakban, s idegenek-
önmagában még nem garan- nek a lakóházak udvarain; a 

i cia az iszákos életmód visz- beépítetlen, bárki által meg-
j ízaszoritására. A tiltó intéz- közelíthető ingatlanokon 
j kedésekkel azonban azt min- ugyancsak tilos alkoholt fo-
deriképpen el lehet • érni, 
hogy kevesebben mutassanak 
rossz példát a fiataloknak. 

— Akárcsak szerte a vilá-
gon, hazánkban is — Szege-
den különösen — nő az al-
koholisták száma. Jelenleg 

hajtó bizottsága április 12-i 
ülésén megtárgyalta az egész-

csehszlovák tárgyalódelegá-
ció vezetője látta el kézje-
gyévél. 

Az aláírásnál jelen volt 
Szarka Károly külügymi-
niszter-helyettes, Rónai Ru-
dolf. a KKI elnöke és Vác-
lav Moravec, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság bu-
dapesti nagykövete. (MTI) 

gyasztani. Nem terjed ki a 
rendelet hatálya az üdülő-
területekre, az erdőkre, a 
mezőgazdasági rendeltetésű 
területekre, a kertgazdasági 
övezetekre; a strandfürdőkre, 
a közterület használati en-

tizenháromszor annyi alko- gedéllyel rendelkező vendég-
holos elmebeteget tartunk a látó üzletek alkalmi elárusító-
városban és a járásban szá- helyeire; az állami vagy tár-
mon, mint húsz évvel ezelőtt, sadalmi szervek közterületen 
Sajnálatos tény, hogy köztük szervezett ünnepi rendezvé-
egyre több a fiatalkorú s a nyeire; az év utolsó és első 
nő. Az alkoholisták nehezen napjaira, 
találják meg helyüket a kö- — A rendelet szertót azok, 
zösságben, az italozó élet- akik a tilalmat megszegik, 
módnak a bűnözésben is ré- szabálysértést követnek el: 
;ze van. Városunk közrend- háromezer forintig terjedő 
jének, közbiztonságának vé- pénzbírsággal sújthatok. 


