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Helyzetértékelés 

Sertéstenyésztésünk jövőjéről 
Tegnap, -csütörtökön dél- most termeltünk a kellete- Megyei Állattenyésztő Állo-

más igazgatója elmondta, 
hogy tavaly országos szak-
mai kiállításon az éíjmek 
negyedét hozták el. Hétezer 

után Bács-Kiskun, Békés és r é l kevesebbet. A fizetőké 
Csongrád megye állatte- kes piacok telítettek, ezek 
nyésztő szakemberei a sze- az országok maguk is é r té -
gedi szalámigyár Maros- kesítenek. Vagy jobb minő-
utcai tanácstermében a ser- séggel, vagy alacsonyabb vemhes kocasüldőt helyeztek 
téstenyésztés és nemesítés árakkal esetleg speciális ki a szalámigyárral együtt 
1986-os eredményeit és a igényeknek megfelelő ter-
jövőbeni teendőket vitatták mékekkel lehet csak esé-
meg. lyünk. A szükséges tenyész-

Baltay Mihály, az Állat- állomány rendelkezésre áll, megtermékenyítését. A' 
tenyésztési és t akarmányé- a meglevő f a j t á k és hibri- vuló minőségnek ez 

működve. A kistermelök fo-
kozottan vaszik igénybe ko-
cáik ingyenas mesterséges 

ja-
egy 

zási Minősítő Intézet osz- dek további nemesítésével komoly tartaléka. 
Gondok is akadnak, első-

sorban az anyaállomány ge-
netikai hátterével, a kelle-
ténél kisebb a törzskönyve-
zett, papíron is ismerten jó 

helyreállt az állomány. 
Statisztikailag A sertéstenyésztés jövedel. 

u 
gek. sz i lányi László szakta-
nácsadó a s-'é mi tógép al-
kalmazásának ezzel össze-

Italyvezetője Vitaindítójá- a rendkívül heterogén f a j -
ban a biológiai a lap jelen- taválaszték kívánatos szű-
töségéről szólt. A nemesi- kítése is megvalósul, 
tök mai m u n k á j a csak évek • (A legjellemzőbb, szep-
niúlva jelentkezik a terme- temberi állatszámlálás ada-
lósi eredményekben. A ter- tai szerint 
vek szerint, 1990-re 1 mii- egyensúly, 
lió 410 ezer tonna vágóser- minden rendben. A felvá- mezőséget nagyban befolyá-
tés szükséges a hazai fo- sárlási á rak emelésének ha- solják a takarmányköltsé-
gyasztás és a külfödi meg- tása megfelel a várakozás-
rendelések kielégítésére, nak, de ez rendkívül tőré-
Tavaly 1 millió 262 ezer keny állapot. Az idei egyéb 
tonna volt ez a mennyiség, költségnövelő áremelkedések függő kérdéseit elemezte, 
A cél teljesíthető, annál is ha folytatódnak, ú j r a ro- számításaik szerint e költ-
inkább mivel nem ezután múlhatnak a pozíciók. ségek 5-7 százaléka meg-
kell többet termelni, hanem Bálint János, a Csongrád takarí tható. 

Haydn-oratórium 
, Kivételesen nagy feladat- ta a, népi inletésű egysze- pes volt, anélkül, hogy a 

r a vállalkoztak a szegedi rűbb, illetve az előző korok mű egészét a szétesés ve-
együttesek: a szimfonikus magas szintű énekeskultúrá- szélye fenyegette volna. A 
zenekar és a Szegedi Zene- ja által hagyományozott bo- fegyelmezetten, pallérozot-
barátok Kórusa (karigazga- nyolultabb polifon textú- tan muzsikáló szegedi szim-
tó: Molnár László). Haydn rak alkalmazásával él. Az fonikusok szintén hozzájá-
késej remekét, az Évszakok igényes, gyönyörű énekelni- rultak a meleg sikerhez, 
című oratór iumát muta t ták valóval ezúttal a Zenebará- amely a r i tkán hallható al-
b e a hét elején a Szegedi tok Kórusa birkózott meg 
Nemzeti Színházban, a becsülettel. Számos szép, ih-
karl-marx-stadt i fő-zene- letett részmegoldás született, 
igazgató, Günter Blumhagen (Például a 68-os első ta-
vezényletével. Haydn mu- vaszkórus.) Ám ahol igazán 
zsikája szüntelen átalaku- problémás a zenei matéria 
lásban levő, korszakos je- — a fúga vagy a fúgaszerű 
lentőségü változást hordozó tételekre gondolok — ott a 
időket tükröz. A francia tempótartás, a zenekarral 
forradalom után ú j ember- való homogenitás kivánni-
•típus, ú j művészet születik, valót hagyott maga után. 
s ez az új, a feltörekvő pol- Nyilván .több tut t i próbával 
gár, a győzelmes, a szabad — ami vendégkarmester 
ember hangja szólal meg az esetén fokozottan szükséges 
éret t Haydn-zenében is. Ez lenne — ezt a negatívumot 
a művészet egységesebben kiküszöbölhették volna. Nem 
népi, mint ahogyan a XX. ütköztek ki viszont főleg a 
században értelmezzük a férfiszólamokon belüli hang-
népi fogalmát, mivel a szinhiányosságok. Elönyös-
XVIII. század hajnalán még nek tűnt a szólamok tömb-
nem volt oly éles különb- szerű felállítása, átrendezé-
s ig a polgár, a városi kis- se. 
ember, s a falusi zenélés Az oratór ium szólistái, 
formái között. Továbbá az Pászti Júlia (szoprán), Fű-
arisztokrácia által hallga- löp Attila (tenor) és Gregor 
tott megújuló hivatásos József (basszus), Anna, Lu-
hangversenyzene is éppen kács parasztlegény és Simon 
ebből a mindenki muzsiká- Gazda szólamában reme-
jából töltekezett. Haydn keltek. Mindhárman jól a r -
művészete mesterien ötvözi tikulált, szép szövegmondás-
ezt a való élet k ínál ta pa- sal gyönyörködtettek, s 
zar sokszínűséget, s a géni- hangszínük kellemes har -
usz lényeglátó, sűrítő, abszt- móniával illeszkedett egy-
rakciós készségével, tá lentu- máshoz. Pászti Júl ia meg-
mával fogalmazza meg kapó báj jal , szívhez szóló 
örökérvényű zenei üzenete- kedvességgel és hiteles meg-
it. jelenítő erővel énekelte szó-

Az Évszakoknak nincs a lóit, illetve Fülöp Attilával 
szó szoros értelmében vett előadott duett jei t . A teno-
kifejlödő, vagy bonyolódó rista is biztos, élettel teli, 
cselekménye. Inkább a né- árnyal t szólaminterpretáeiót 
pi életből jól ismert jelen- nyúj to t t . Gregor József gyö-
ségek végtelenül változatos, nyörű hangján, klasszikus 
színes, plasztikus ábrázolá- mértéktartással, nemes egy-
sát kapjuk. Parasztokat „lá- szerűséggel formál ta szóla-
tunk", hallunk munkában, mát, s ideális kamaraéneke-
mulatozás közben, s a sok- s ; muzikalitását is megcsil-
rétű, ta rka színekkel, gyen- logtatta a terceitekben, 
géd együttérzéssel, szeretet- A vendégkarmester Blum-
tel ábrázolt valóság, csodá- hagen tapasztalt, nagytu-
latos életegésszé áll össze, dású, jó ízlésű muzsikus-
az első nagy. egységes köl- ként mutatkozott be. Biztos 
teménnyé, mely az európai formálókészséggel építette 
zenében a népet ábrázoLja. fel a grandiózus remekmü-

A kórus, szerepe szerint, vet, s ugyanakkor a rész-
ez esetben a falu népét sze- letiszépségek megannyi tün-
mélyesiti meg. A komponis- döklő felvil lantására is ké-

kotás stílusos bemutatását 
méltányolta. 

Berércyi Bogáta 

U t a z á s a z Express -sze l 
Tavaly ünnepelte 30. szü-

letésnapját az Express I f -
júsági és Diák Utazási Iro-
da. A születésnapi a jándék 
egyike volt, hogy egyéves al-
bérlet után megújulva visz-

Hogy dolgoznak a KISZ-vállalatok? 

egyik indok ez lehet. Amikor amely az idegenforgalom 
három évvel ezelőtt az em- szerves, bár sajátos része, 

szaköltözhettek a Kigyo ut- l i t e t t jellegű szállásdíj 25 Azzal együtt, hogy hatnak 
cába. Egy utazási iroda prak-
tikusságával, elegáns beren-
dezésével és az ott dolgozók csak^a nyári' iskolai szüne 

forint volt, ma már 50 egy rá a gazdasági élet nehézsé-
kollégiumban, azzal, hogy gei, vagy a reáljövedelmek 

kedves előzékenységével ta-
lálkozhat a betérő. Az iroda 
létrehozásának és leglénye-
gesebb feladatainak egyike 
volt — a nevében is szerep-
lő — az ifjúsági turizmus és 

alakulása. De feltétlenül ki 
használhatóak szál- kell használni a turizmus le-

hetőségeit, hisz az i f júság 
szabadidejének hasznos el-

tekben 
láshelyül. 

— Természetesen a valu-
taigényes utakra is meg kell töltése, egészséges fejlődése, 
keresnünk a rávalót. Így az-
tán mi is hasonlóan mások-

edzettségének fokozása az if-
júsági mozgalom egyik fel-

riába tartozunk. És hogy szakban több magas szintű 

az ehhez szükséges eszközök " " „ " r T , , ' , adata amelv már ifiúsáeno-biztosítása Az Express eEvi- h o z - nyeresegerdekeltsegu f ^ a i a , arneiy mar ítjusagpo 
k e T n n a k a f ö f v S a t n a k , " t e r m e 1 0 vállalat" . kategó- l.t.ka. Ezer^ az. elmúlt ,do-
melynek „gazdája," a Ma-
gyar Kommunista Ifjúsági 
szövetség. Az elmúlt évről, 
az idei tervekről és a lehe-
tőségekről beszélt Lénárt 
Béla, az if júsági utazási iro-
da vezetője. 

mit jelent számunkra az, 
hogy KISZ-vállalat va-
gyunk? A KISZ KB felügye 

határozat született. A vég-
reha j tás segítője lesz az 
újonnan létrejött Állami If-

lete mellett dolgozunk, és az jósági és Sporthivatal is. 
A™ 1 fMlí; „ A. , iroda tevékenységét külön 

böző, ránk vonatkozó hatá-
rozatok foglalják keretbe. 

- Ha már a születésnapot Egy dolgot azonban ki kell talt utaztat tunk s a belfold. 
emelni méonertitr azt hnev utak resztvevoi 32 ezren vol-

— Az 1986-os év eredmé-
nyeiről néhány számadat. 
Külföldre közel 7 ezer f ia-

említettük, el kell mondani emelni, megpedig azt, hogy 
azt is, hogy mi a különbség a középiskolásoknak, egyete-
a 25—30 évvel ezelőtti és a rnistáknak, az ifjúsági szo-
mostani helyzet között. A v e t s ég alapszervezeteinek, 
fejlődés és a változások nem ujabban az általános iskolás 
egyértelműek. Egyrészről az csoportoknak is lehetosegé-
idök során üdülők, szállodák jnkhez kepest mégis olcsob-
sora épült az országban, b a n tudunk utakat szervez-
amely segítette a fiatalok ki- S z ^ e n c s e r e az^ugyneve-
rándulási, kempingezési és 
üdülési lehetőségeit, más 

tak. A számunkra meghatá-
rozott terveket túlteljesítet-
tük. A 83—84-es évben tör-
tént visszaesés után a 85— 
86-os évre a legjobb kifeje-
zés a stagnálás, bár az év 
végére mintha a fejlődés 
mutatója emelkedett volna. 

részről megszűn t ek ' a régi S ° k k a l
( . valutamentes csere-

, , ri i i 1 n i n r n l f n t o e 

zett zakopánei egyezmény Sajnos a már említett arval-
a lapján a szocialista orszá- tozások hatására az ifjúsági 

turizmus árszínvonalának 50 
százalékos emelkedése az üdültetéseket és táborozáso-klasszikus, úgynevezett olcsó 

ifjúsági szálláshelyek. Pél- . o r s z á g o k teljes ellátást százalékos csökkenését ered-
dakent említenem hazunk u i , ? f ' , , ^ " . . 

kat tudunk biztosítani. A fo- utazásban résztvevők 5—6 

táját . Bezárta kapuit Szeged 
belvárosában a turistaszál-
ló, megszűnt a dorozsma-
sziksóstói lehetőség, és az if-
júsági kemping sem üzemel 
már. Tehát amikor az a 

adnak a miál talunk küldött ményezte. Megyénkből íro-
csoportoknak, és viszont dánk segítségével így a fia-
tesszük mi is ezt a hozzánk 
érkezőkkel. 

— És a jövő? Egyre job-
ban törekszünk arra, 

„vád" ér bennünket, hogy az ifjúsági utazási 

talok 35—40 százaléka ju tha t 
évente üdülni, táborozni, ki-
rándulni. Szerencsére egyre 
több a csoportos általános is-

hogy kolai kirándulás, és sok űt-
iroda törőcsapat vesz részt ván-

nem vagyunk olcsóbbak más eredeti célját töltse be. Így dortáborokban A kívülre-
utazási irodáknál, akkor az például az ifjúsági turizmus 

flz építőanyag-ellátásról 
Az építésügyi és a belke- kínálata az idén várhatóan séges a kínálat, s bővítik a 

reskedelmi tárca csütörtökön tovább javul. Így némi ki- szigorú hötechnikai szab-
közös saj tótájékoztatót ren- egészítő importtal kiegyen- vány követelményeit kielé-
dezett az építőanyag-ellátás- súlyozottan fedezi a magán- gítő termékek mennyiségét, 
ról. Szűcs Endre építésügyi erőből felépülő 54—55 ezer választékát is. Egyebek kö-
és városfejlesztési, valamint lakás — ezen belül mintegy zött ennek érdekében növe-
Spilák Ferenc belkereske- 35 ezer családi ház —, vala- lik a fóliázással csomagolt 
delmi miniszterhelyettes is- mint az épületfelújitási gázbeton kézi falazóblokk 
mertet te az idei terveket és munkák kivitelezőinek arányát, hogy vasúti szállí-

ta 116 i rtt é z'k e d és ek e t °M e g á l1 a - anyagigényeit. tással távolabbi vidékekre is 
pitották, hogy a gyártók és A legfontosabb termékek eljusson ez a keresett ter-
az építőanyag-kereskedelem közül a falazóanyagokból bő- mék. 

kedők" jellemzői: kedvezőt-
len anyagi helyzetük, a csa- ' 
ládalapítással, gyermekne-
veléssel kapcsolatos gondok, 
és a lakáshoz ju tás súlyos 
terhei. Ennek ellenére és ez-
zel együtt továbbra is vár-
juk megyénk f ia ta l ja i t az 
erre az évre tervezett bel- és 
külföldi ú t ja inkra , többna-
pos hajó-, vízi- és kerék-
pár túrákra , szakmai számí-
tógépes és angol nyelvtábo-
roKba, az ifjúsági szövetség-
gel, az ifjúsági rendező iro-
dával közösen szervezendő 
kulturális, sport- és politikai 
rendezvényekre egyaránt. 

Cz. J . 

A számítógépes tervezésről 
A számitógéppel segített tervezés elterjesztéséről ta-

nácskoztak iparvállalati szakemberek csütörtökön az Ipari 
Minisztériumban. Kapolyi László miniszter megnyitóbe-
szédében utal t arra , hogy az ipar legfontosabb célja a jö-
vedelemtermelő- és versenyképesség fokozása, az export 
— különösen a konvertibilis kivitel — számottevő növe-
lése. Ennek érdekében fel kell gyorsítani a műszaki fe j -
lesztést, aminek egyik legfontosabb eleme a számítógép-
pel segített tervezés. Ezzel a módszerrel ugyanis elérhető 
a termékek minőségének javulása, a gyártmányok súlyá-
nak csökkentése, a termelési önköltség mérséklése. Csak 
így vásárolható meg, hogy az ipari termékek értéke né-
hány év a la t t 30 százalékkal növekedjen. 

A miniszter szólt arról a problémáról is, amely az 
iparirányítást egyre nagyobb aggodalommal tölti el 

Irkál az ember mindenfélét. Egy-
szer például azt, hogy egy asszony 
legalább százötven gyereket nevelt 
föl. Erre i s kaptam levelet, de úgy 
te t tem el, hogy bármikor kéznél le-
gyen. Ha leírunk valamit, ezren 
tudhatnak hasonló esetet, legalább 
it t tar tsuk be a tisztes követési tá-
volságot. Most látom, az se jó min-
dig, ha előbb gondolkodunk, és 
csak utána cselekszünk. Így szól a 
levél: 

„Tisztelt Újságíró Úr! Olvastam 
a szeptember 2-i újságot, én is el-
mondanék önnek egy szomorú té-
májú esetet. Leírni nem tudom, 
nincs hozzá eröm. Nem sajnáltatni 
akarom magam, de az én esetem 
nem mindennapi, és még. sajnos, 
nincs vége. Kérem, ha érdekli, ke-
ressen föl..." stb. Nem lehet mon-
dani, hogy elsiettem, csak most in-
dultam a régi hívásra. Becsönget-
tem, a f é r j nyitott aj tót . Rokon-
szenves, kedves ember. 

— Azonnal szólok a feleségem-
nek. 

Röntgenszemű gyorsolvasó se 
venné le az arcáról, hogy szomorú 
témájú eset tortént, bár komoly-
ságából egy szikrát nem enged. A 
konyhában takarékra ál l í t ja a le-
vesesfazék a la t t a gázt, bejön ő is, 
és leül a felesége mellé. Az aszr-
szonyból, az első szó után, előbugy-
borékol a sírás. 

— Ma lenne t izenhárom éves. 
öcsikének hivtuk. 

Ha öcsiké, akkor bátyja vagy 
nővére is van. 

— Szép és egészséges nővére. Tö-
véről-hegyére megvizsgáltattuk, ne-
ki semmi baja nincsen. A varrást 
tanulta ki, már dolgozik is. 

A f é r j semmit nem szól, csak ak-
kor biccent a fejével, amikor bizoí-
nyítania kell valamit. Azt például, 
hogy egészséges, és hogy ki tanul ta 
a varrást . 

Négy kiló húsz dekával született 
öcsiké, és gyönyörű gyerek volt. 
Körülötte forgott a világ. Egy lány, 
egy fiú, ennél szebben a nagy-
könyvben sincsen megírva. Csak-

• • 

O c sike 
hogy vele igen hamar kórházat 
kezdett járni az anyja. Két hét ott-
hon, három-négy hónap kórházban. 
Amikor m á r járni tudott, álló he-
lyében is elesett. Epilepsziás roha-
mai is voltak. Pesten azt mondták, 
nem kell már orvosságot szednie, 
a rohamai végleg elmúltak. Másik 
alkalommal: injekció kellene, 
Svájcból. Megszerezték, az elsőt be-
adták, pardon, mégse ez kell neki. 
Behívja egyszer az orvos az anyát, 
és azt mondja , mint férfi a férfi-
val, úgy szeretne beszélni vele. 
öcsikének tüdödaganata van, meg 
kell operálniuk. Daganat, ilyen fia-
talon? Sajnos, előfordul. Bemegy 
megint: én is ember vagyok, én is 
tévedhetek. Nincsen daganata, csak 
a csecsemőmirigye m a r a d t meg. 
Ha nem szívódik föl, meg kell ope-
rálnunk. Mire betöltötte volna ötö-
dik évét, jött a fölmentés is: nincs 
m á r csecsemőmirigy, t ehá t meg-
gyógyult. 

Bekeretezett nagy képeb húz elő 
a szekrényből az asszony. Akkor 
készült, amikor tízéves volt. Röp-
köd a gyerek a rcán a kedvesség. 
(Nem mer tem megkérdezrti, m i é i t 
a szekrényben ta r t ják . Friss még a 
gyász, talán azért.) 

Kamaszkori változásnak hitték, 
hogy egyre gyöngült. Az orvos né-
ha szimulánsnak mondta, és isko-
lába küldte. Utolsó évben akkorá t 
nőtt, nagyobb lett, min t az anyja . 
Panaszkodott, hogy szédül és f á -
rad. Már ülve se tudot t tanulni, 
legtöbbször a szőnyegen feküdt vé-
gig. Szeret lustálkodni — lustizik 
egy kicsit, így mondták a család-
ban. Megint hordták az orvosok-
hoz, mindenhol megnyugtat ták őket, 
nincsen semmi baj . Azért nőtt meg, 
mer t hormonzavarai vannak, de 
azok m a j d elmúlnak. Hiába volt 
nagyobb a fölnőttnél is, csak gye-
rek volt. Vidám, ügyes, szerelt, bar -

kácsolt, ,még a tévét is megigazí-
totta, ha kellett. Megette a levest, 
lustizott egyet, és csak utána kérte 
a másodikat. Ki tudná megmonda-
ni, mekkora fölfordulást okozhat 
egy korán jött kamaszodás! 

Egy évvel ezelőtt vendégségbe 
ment a család. Hívta őt is, d e a n y -
nyi dolga van, inkább maradna. 
Este, amikor hazaérnek, nyúlna az 
a n y j a a törlőrongyért, de nincs a 
helyén. Hová te t te ez ¡a gyerek?' És 
hol van ez a gyerek? Kiabálnak: 
öcsi.' öcsiké!!! Senki nem felel. Fut 
föl a padlásra az apja, nincs ott. 
Szalad az udvarra, ott sincsen. A 
legvégén a disznóólban találták 
meg. Azelőtt soha be nem ment 
volna a disznóólba. 

Annyi rendőr jött hirtelen, alig 
fértek egymástól. Előtte a szomszé-
dok a garázsban látták, kalapált 
valamit. A zsebében a bicska volt 
— fontos szerszám ebben a korban! 
—, a kulcs meg a törlőrongy A 
kutyának melegíthetett ételt, a 
forró edényhez kellett biztosan a 
rongy. A szobában is szerelések 
nyoma mindenfelé. Amikor elmen-
tek, jókedvű volt. 

Most az ap ja is megtörli a sze-
met. 

Boncolásnál azonnal megtalálták 
a hibát : a csecsemőmirigy mégse 
szívódott föl, vagy ú j r a megnőtt , és 
ha az megvan, hajlamossá tehet va-
lakit az öngyilkosságra. Vagy csak 
a hirtelen halálra? 

Időtlen idők óta az anyák jussa 
a szomorú gyász. Azt mondja, sen-
kit nem hibáztat, de még most se 
érti, hogyan találhat ták meg bon-
colásnál azt a mirigyet, amelyik öt-
éves korában fölszívódott már . 
Mindig eszébe ju t valami, és meg-
nyugszik kicsit, ha mindenhonnan 
avval vigasztalják, hogy senki nem 
tehet róla. Még ő se! 

A házban nem maradhat tak to+-
vább, beköltöztek Szegedre. A férfi 
innen já r ki naponta dolgozni, és a 
fénykép még mindig a szekrényben 
alszik. 

Horváth Dezső 
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