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Kiállítás és állásbörze 
Nagyszabású, évenként 

ismétlődő rendezvénysoro-
zaton ismerteti meg hall-
gatóit és a fiatal szakembe-
reket, valamint az érdeklő-
dőket a legújabb számítás-
technikai termékekkel, be-
rendezésekkel, rendszerek-
kel a miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem KISZ-bi-
zottsága és Gépész Valéta 
Bizottsága. Lehetőséget kí-
nálnak arra is, hogy a le-
endő i f jú szakemberek ál-
lásbörzén tá jékozódjanak: 
mely vállalatoknál, intéz-
ményekben számítanak 
munkájukra , azaz, hol kap-
hatnak állást. Először ta-
valy microMEN elnevezés-
sel rendezett Miskolcon a 
két egyetemi bizottság szá-
mítástechnikai kiállítást, 

amely nagy sikert aratott. 
Továbbfejlesztve az ötle-
tet, az iden február 25—27. 
köz/itt a kiállítással egyide-
jűleg microCAD elnevezés-
sel számítástechnikai és 
műszaki találkozót is ren-
deznek. 

A CAD-feiállításon és be-
mutatón megismertetik az 
érdeklődőket a számitógé-
pes műszaki tervezés mód-
szereivel, esz.közeivel. Itt a 
hazai és néhány külföldi 
hardvert és softvert előállí-
tó, forgalmazó cég termé-
keit, ú j abb fejlesztési 
eredményeit muta t ják be. 
Más vállalatok is fel-
kelthetik az i f jú szakembe-
rek érdeklődését: ipari ki-
állításon ismertetik ú j mű-
szaki eredményeiket. 

Mezőgazdasági 
könyvhónap 

A tavalyinál is nagyobb 
sikerre számítanak a könyv-
kiadók a februárban meg-
tartandó 31. mezőgazdasági 
könyvhónapban. Tiz kiadó 
52 művet jelentet meg az 
alkalomra, összesen 980 
ezer, ami rekord, mivel a 
tavalyinál is 200 ezerrel 
több, példányban. 

A könyvhónap megnyitó-
ünnepségét február 5-én a 
Somogy megyei Barcson 
rendezik meg, ezt követően 
pedig mintegy ezer, a me-
zőgazdasági szakirodalom-
mal kapcsolatos rendez-
vényt tartanak az ország-
ban. 

A ruhagyűjtéstől a véradásig 
A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei vezetősége 

tegnap, csütörtökön megtartott ülésén többek között a 
szervezet ez évi munkatervéről is tárgyalt. Amiért be-
szélgetésre kértem Pádár Lásziónét, a Vöröskereszt me-
gyei titkárát, annak oka mindenekelőtt az, hogy a megyei 
vezetőség munkatervében felsorakoztatott feladatok között 
kevés konkrétummal találkoztam. Jóllehet, a ránk váró 
nehéz életkörülmények között sokan az emberek megse-
gítésére „esküdött" társadalmi szervezettől a konkrét, kéz-
zelfogható támogatást várják. 

— Amikor a megyei veze-
tőség munkatervét összeállít-
juk, sohasem törekszünk ar-
ra, hogy naprakész recep-
tekkel szolgáljunk. A mi 
dolgunk az elvi irányítás. 
Ügy is fogalmazhatnám, „ét-
lapot" kínálunk, milyen fon-
tos teendőket végezzenek 
aktivistáink. Azt már min-
őén alapszervezet — attól 
függően, hogy városban, la-
kótelepen, avagy községben 
dolgozik — önállóan döntse 
el, hogy a maga háza tá ján 
milyen égető gonddal küsz-
ködnek az emberek, követ-
kezésképpen, miben várnak 
segítséget. A munkatervben 
sorra vesszük a vöröskeresz-
tes munka főbb területeit, 
és igyekszünk felsorakoztat-
ni a segítő támogatás mód-
szerei t A megyében mun-
kálkodó vöröskeresztes tit-
károk — ismervén jól a sa.-
jáfi körzetüket — nagyon 
jól tudják , hogy nekik az 
adot t helyen, melyik vörös-
keresztes területen, mit kell 
tenniük. Miért erőltetné a 
véradást egy idősek lakta 
körzetben, amikor ott éppen 
az öregek gondozása, támo-
gatása a valóság diktálta 
vöröskeresztes tennivaló. 

— Megyeszerte nemigen 
lehet most fontosabb vörös-
keresztes feladat, mint a 
nehézségekkel küszködő csa-
ládok, idősek, fiatalok meg-
segítése. Ezért várom a vá-
laszát a konkrét segítő ter-
veket illetően. 

— Természetes, hogy min-
den alapszervezetben a szo-
ciális munka lesz a legfőbb 
és a legtöbb az elkövetke-
zendőkben. Mindenekelőtt a 
szegények segítése. Már az 
elmúlt évben is szerveztünk 
ruhagyújtési akciót. Ez iz 
idén a használt cipók és 
egyéb használati targya* 
gyűjtésével egészítjük ki. Az 
igazságos elosztás okán, 
minden lakóhelyen a tanács 
szociálpolitikai föelöadójáva. 
együttmúködö szociál.is bi-
zottság — amelynek tagjai a 
legjobban ismerik a terüle-
tükön élők helyzetét, életkö-
rülményeit — dönti el, ki-
nek mennyit keli és lehet 
adni a gyűjtésből. A Vörös-
kereszt számára nem köny-
nyű feladat ez. Az egyik ol-
dalon a minden dicséretet 
megérdemlő adakozási szán-
dékkal és tettekkel találko-
zunk, a másikon az érthetet-
len ellenállással. Konkrétan, 
arról van szó, hogy igen ke-
vés intézmény, vállalat, 
klub slb. ad helyet e ruhák, 
cipók, eszko/.ok raktározásá-
ra. Sokszor ezen bukik egy-
egy. nagy lelkesedessel in 
szorgalommal elindított 

gyűjtési akció. Ügy higgye 
el, hogy a vöröskeresztes 
t i tkárok legtöbbször vesze-
kednek egy-egy talpalatnyi 
földért, ahová tehetnék a 
kiosztás pillanatáig, ami ad-
dig összegyúlt. 

— Pénzt nemigen adhat-
nak, különösen most, amikor 
a Vöröskereszt szociális 
alapját megszüntették ... 

—i Ami nem baj, mért 
édeskevés volt ez az összeg. 
Évente 10-15 ezer forint, 
ami csak ar ra volt elég, 
hogy sokak haragjá t ma-
gunkra vonjuk. Mert mi tör -
tént? Valaki segélyt kért a 
Vöröskereszttől. Kapott. A 
szomszédja, a barát ja , vagy 
családtagja is úgy gondola, 
ő is rászorul erre, ö iji kér. 
ö viszont már nem kapha-
tott, mert kevésnek bizo-
nyult az az összeg arra, hogy 
minden reális igényt kielé-
gítsünk. Kevesebben kaptak, 
s így a többség csak legyin-
tet t : „Mar a Vöröskeresztre 
sem lehet számítani." A 
presztízsveszteségünk na-
gyobb volt annál , mint 
amennyi jót tet tünk. Ezért 
nem sa jnálom ezt a pénzt. 
Most viszont számlát kívá-
nunk nyitni szociális segé-
lyezésre, amelyre mindenki, 
aki teheti, fizethet. Az ösz-
szegyúlt pénzzel a tanácsok 
szociális segélyezésre fordí-
tandó összegét kívánjuk nö-
velni. 

— Miért a d j a át a Vörös-
kereszt a maga gyűjtötte 
pénzt a tanácsnak, s miért 
nem gazdálkodik önállóan 
ezzel az összeggel? 

— Számtalanszor előfor-
dult, hogy a segélyügyekben 
tájékozottabbak — másoK 
rovására — az összes létező 
segélyből kértek és kaptak, 
holott lehet, hogv nem őki 
voltak a leginkább rászoru-
lók. Ezt elkerülendő gon-
doljuk, ha a segélyek egy 
helyei- — a tanácsok szoci-
álpolitikai csoportjánál ösz. 
szegeződnek —, akkor egy-
részt az igénylők jelentősebb 
összeghez jutnának, más-
reszt a valóban rászorulók 
kapnák a támogatást. 

— öregek — fiatalok. Más-
más okból, de két kritikus 
korosztály, őértük mit te-
hetnek? 

— Az • idősek lelkileg és 
anyagilag egyaránt segíten-
dők. Az előbb említett, a 
Vöröskereszt áLtal gyűjtött 
szociális segély, ami t a ta-
nácsoknak a jánlunk, az ese-
tek döntő többségében a 
kisnyugdíjasoknak jut tatnak 
majd el. Így mi is hozzájá-
rulunk a konkrét anyagi se-
gitseghez. Ezenkívül a ini 
szervezetünk jutalmazásra 

szánt szerény összegét min-
dig idős vöröskeresztes akt i -
vistáink kapják, általában 
élelmiszercsomag formá-
jában. Évente megszervez-
zük az idősek táborát. Ma-
gyarhertelenden. Táboroztat-
juk a f iatalokat is: évek 
óta a hátrányos helyzetű 
nagycsaládosok gyerekeit, 
illetve a légzőszervi beteg-
ségben szenvedő gyerekeket. 
Közvetlenül a nyugdíjba vo-
nulást követően, vöröske-
resztes t i tkáraink felkeresik 
az időseket, s kérik, illelve 
a jánl ják , dolgozzanak e szer-
vezetben. Mi ÚEV érezzük, 
ez is egyfaj ta lelki segítség. 
S hogy mit teszünk a fia-
talokért? Egyik legfőbb gon-
dunk velük kapcsolatban a 
káros szenvedélyek — első-
sorban a narkózás — ter-
jedésének megakadályozása. 
Ebben a felderítést, ä jel-
zést vállalhatjuk csak ma-
gunkra. No és a tájékozta-
tást. Pedagógusok, szülői 
munkaközösségek felvilágo-
sí tását a narkománia észlel-
hető jeleiről. 

— A Vöröskereszt szer-
vezte véradómozgalom ez 
ideig a leglátványosabb — 
országos viszonylatoan is 
kiemelkedő — eredményeket 
hozó területe a társadalmi 
szervezetnek. Hallani han-
gokat, miszerint kevesebb a 
szabadidő, a munkaidőalap 
védelme okán jelentősen 
viszaesett a véradók száma. 

— Az idei esztendőre jós-
lásokba nem bocsátkozha-
tok. A múl t tényeire hivat-
kozhatok csak ami a jövő-
re nézve némi megnyugvást 
adha t e téren. Már 1987-ben 
is kevesebb szabadideje volt 
az embereknek, m á r 'zjvaly 
is féltették a vállalatok a 
munkaidőalapot a véradók-
tól, mégis 4 ezer 12 ú j vér-
adónk volt a megyében. Így 
az összlétszám 25 ezer 627-re 
emelkedett. S ez koránt.sem 
azt jelenti, hogy ennyi lett 
volna a vérvételek száma, 
hiszen egy ember többször 
is ad vért. Így közel 40 ez?r 
alkalommal vet tünk vért. 
Örülök, hogy a véradómoz. 
galmat említette. A lehető 
legjobb példa arra , hogyan 
lehet értelmes, hUmánus cé-
lok érdekében emberek tíz-
ezreit mozgósítani. Ezért hi-
szem: a jelenlegi nehéz 
helyzetben, az embersegitő 
célokért, mostantól méí? na-
gyobb erőfeszítéssel dolgoz-
nak majd vöröskeresztes ak-
tíváink. 

Kalocsai Katalir 

De lássuk, más területe-
ken is ilyen ellentmondásos 
időket él-e ez a vállalat? 
Zsák Miklós termelési igaz-
gatóhelyettes ' szavaiból az 
derül ki, hogy igen. Köztu-
dott, hogy az épitök két túz 
közé kerültek, egyik oldalon 
a növekvő anyagárak, a 
másikon pedig a beruházok 
apadó pénztárcája. A jót 
olcsón szlogen itt mit sem 
ér. Ugyan miként? A sokat 
hangoztatott vállalati belső 
tartalék nem oldhat meg 
népgazdasági mértékű gon-
dokat. 

A hódmezővásárhelyi 
székhelyű megyei vállalat-
nak ott kell munkát vállal-
ni, ahol megbízzák. Tevé-
kenységük 60 százaléka Sze-
gedre összpontosul, ennek a 
fele felújítás. Az ehhez 
szükséges kiforrott techno-
lógiájuk, például a födém-
cserékre, megvan. A köny 
nyúszerkezetes ipari épít 
ményeik az egész országban 
ismertek. Városunkban je-
lenleg a konzervgyárban és 
az Autófernél építkeznek. A 
felújitásokból a legjelentő-
sebbek a Kálvin téri, Deák 
Ferenc utcai, Attila utcai, s 
a nagyállomás tetőszerkeze-
tének rendbe tétele. 

— E felsorolás nyomán 
eszembe ötlik, a Kálvin té-
ren eltöltöttek már pár esz-
tendőt, nem lehetne gyor-
sabban a végére jutni? 

— Az elhúzódás oka első-
sorban a megbízó pénzügyi 
lehetősége, ez szabja meg az 
ütemet. Ebben a tekintetben 
az idén tovább romlottak az 
esélyek. Van nekünk egy 
igen helyes, ésszerűnek tű-
nő kormányprogramunk: a 
meglévő nemzeti vagyonun-
kat óvjuk, mentsük, míg le-
het, s ne csak ú j épületeket 
emeljünk. Ezzel az elvvel 
egyáltalán nem vág egybe 
a forgalmiadó-rendszer ha-
tása. Mig az ú j lakás adó-
mentes, addig a „romjaiból" 
újjáélesztettet 25 százalékos 
adó terheli. Ha az IKV-nak, 
tegyük fel, ugyanannyi pén-
ze van erre a célra, láthat-
juk jóval kevesebb megbí-
zást adhat. 

— Tudtommal lakásépí-
téssel ezidáig nem foglal-
koztak. 

— Az utóbbi időben pró-
bálkoztunk. Tavaly például 
14 félkész lakást értékesí-
tettünk Újszegeden az Inla-
kon keresztül. Az elvünk az 
volt, a befejező munkaigé-
nyes műveleteket sok lakó 
szívesen elvégzi, ha emiat t 
egyrészt olcsóbban jut. la-
káshoz, másrészt sa já t igé-
nye szerint adja meg a vég-
ső formáját . Az idén 10 la-
kással folytatnánk az akci-
ót, de megoldhatatlannak 
tűnő gonddal kerültünk 
szembe. A félkész lakást 
nem adhat juk adómentesen, 
a vevő meg az érvényes 
szabályok szerint képtelen a 
teljes adóösszeg vissza-
igénylésére. Emiatt ameny-
nyit nyerne, annyit veszíte-
ne is. Valószínű, hogy ebből 
meg kénytelenek leszünk 
kész lakást csinálni, hogy 
elkeljen. 

— Ha már a pénznél tar-
tunk, miből állják a maga-
sabb anyagárakat és a for-
galmi adó befizetéseket? 

Erre már Tóth István 
gazdasági igazgatóhelyet-
testől hallom a választ. 

— A vállalati gazdálko-
dásban a pénzügyi szemlé-
letnek kell uralkodóvá vál-
ni a fizetőképesség megőr-
zése érdekében. A kérdés-
ben feltett plusz pénzigény-
nek nincs külső fedezete, a 
bankok hitelkeretét épp 
most korlátoztak. Igen, 
mondhatjuk erre, gyorsíta-
nunk kell a r>énz forgását, 
s a gond megoldódik. Ké-
zenfekvő, csökkentsük a 

Jó idők járnak most 
az építőkre. De csak a 
szó szoros értelmében. 
Nem biztos, hogy az 
enyhe időjárás egyenes 
következménye minde-
nütt felhőtlen öröm. 
Ugyanis a tavalyi bázis 
a januári l'arkasorditó 
hideg. Akkor a Csomiép 
Vállalatnál a fizikai 
dolgozók fele egy hó-
napos fagyszabadságot 
kapott. Idén 2,5 száza-
lékkal lehet több az 
éves bértömegük, úgy, 
hogy nem vehetik fi-
gyelembe a kényszer-
szünet idejére kifizetett 
pénzt. 

készleteket. Csakhogy 
anyaghiány esetén, amely 
most is fennáll , ezáltal a 
folyamatos termelésünk 
biztonságát kockáztatnánk. 

Arra is számítunk, egyik-
másik beruházó, ha fogytán 
a pénze, úgy igyekszik eltu-
solni, hogy velünk szemben 
ú jabb és ú jabb igényeket 
támaszt. Ameddig sikerül 
elhúzni az átadás időpont-
ját, addig mi várhatunk a 
pénzünkre. Az általános 
pénzhiány a dominóelv 
a lapján az egymással kap-
csolatban levő vállalatokat 
időeltolódással, de törvény-
szerűen kínos helyzetbe 
hozhatja. 

— A személyre szóló 
„pénzszűkére", a bérezés 
korlátaira, hogyan r?agál-
nak a dolgozók? 

— Tavaly 10 százalékos 
volt a spontán létszámcsök-
kenés, gondolom jobb pénz 
reményében mentek el. Sze-
rintem mostanában szűkül 
az eltörekvök mozgástere. 
Szeretnénk a tavalyival 
azonos nagyságrendű " mun-
kát elvégezni, s az i t tmara-
dókat jobban megfizetni. 
J anuá r elsejétől „mit, mi-
korra. mennyiért" alaDon 
vállalkozási bérezést alkal-
mazunk brigádjainknál. A 
természetes utánpótlásunk, 
a nálunk képzett ipari tanu-
lók. Elég költséges dolog a 
kiképzésük, főleg ha azt 
vesszük, hogy általában a 

nálunk végzettek fele ma-
rad csak itt. Egyelőre a 
mennyiségi pótlásnak nincs 
más forrása. Emellett, mivel 
elsősorban az építőmeste-
rekből van hiányunk, a 
szakképzetleneket tanfolya-
mok keretében oktat juk, 
igénybe véve ehhez az álla-
mi támogatást. 

Az első félévre van mun-
kájuk, Szegeden egyebek 
között a tűzoltólaktanya, az 
élelmiszeripari főiskola 
Moszkvai körúti épületét 
jövőre kell átadni, teljesen 
berendezve. A második fél-
évi kapacitás 60 százalékát 
kötötték le eddig, a többi-
ért versenytárgyalásokon 
szállnak „harcba". 

Boldizsár Sándor igazgató 
szerint ez még mind kevés 
a fennmaradáshoz. Nem 
elég alkalmazkodni, piacot 
kell csinálni, s ez a lakás-
építésben sem lehetetlen. A 
lakásfeszültségek megoldá-
sában általános recept 
nincs, csak elképzelések. A 
Csomiépé egy a lehetséges 
változatok közül. 

— Annak, akinek nincs 
még lakása nem tudunk ol-
csót épiteni. A garzon, a kis 
alapterület nem lehet meg-
oldás. Ezekből van éppen 
elég. Szépet, jót, igényeset 
kell kínálnunk, hogy akinek 
már van, az továbblépjen, s 
á tad ja a kisebb pénzűek-
nek. Ehhez azonban az kel-
lene, hogy a kevésbé igé-
nyes kivitelűek ára jóval 
mérsékeltebben emelkedjen, 
mint a korszerűbb, egészsé-
gesebb otthonoké. Így jö-
hetne létre a fizetőképes 
keresleten alapuló szélesebb 
árskála. Nem kis kockázat 
előre így, a vevő ismerete 
nélkül felépíteni egy házat. 
Arra számítunk, minden 
nagyobb településen akad 
azért annyi ember, aki meg 
tudja fizetni a jobbat, s 
így tíz-húsz lakás elkel be-
lőle. 

Létérdekük, hogy piacot 
építsenek ki, a vállalat 
fennmaradása, a munkahely 
megtartása a tét. S ez ma 
már egyre inkább értéknek 

számít. 
T. Sz. I. 

Egyházi vezetők eskütélele 
Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke előtt csütör-

tökön az ' .>száah? nándorfehérvári termében, esküt tett 
az alkotmányra Harmati Béla, a magyarországi evangé-
likus egyház déli egyházkerületének püspöke és Frenkl 
Róbert, az egyházkerület felügyelője. Az eskütételen jelen 
volt Katona Imre. az Elnöki Tanács t i tkára; Miklós Imre 
államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke és 
Nagy Gyula, a magyar evangélikus egyház püspok-
elnöke, (MTI) 

Szakkönyvek 
Az idén mintegy kilenc-

ven szakkönyvet jelentet 
meg a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. A közgazdaság-
elméletet tárgyaló munkák 
sorában ad ják közre Heller 
Farkas 1947-ben napvilágot 
látott Közgazdaságtan című 
könyvének hasonmás ki-
adását. Magyar társadalom-
tudósok a nagyvilágban cim-
mel ú j sorozatot indítanak, 
amelyben elsőként Venczel 

József szociológus válogatott 
publicisztikai Írásait jelen-
tetik meg Erdélyi fold, er -
délyi társadalom címmel. 
Aktualitása miatt fokozott 
érdeklődésre tar that számot 
a Hetényi István szerkeszté-
sében megjelenő Adóreform 
után cimú kötet és Berend 
T. Ivánnak a magyar gaz-
dasági reform út járól irt 
könyve. 

Uttörővezelők tanácskozásai 
Tegnap, csütörtökön ta-

nácskozott a Magyar Úttö-
rők Szövetsége Csongrád 
megyei elnöksége. A testü-
letet lványi Józsefné tá jé-
koztatta a kisdobos szakbi-
zottság az úttörők országos 
konferenciája óta eltelt 
munkájáról , s további ter-
veikről. 

A szakbizottság a gyer-
mekmozgalomban részt ve-
vő kisdobos korosztály sa-
játos munká jának irányítá-
sával foglalkozik, és tagjai 
közreműködnek módszer-
tani anyagok gyűjtésében, 
terjesztésében. Értekehk a 
területükön végzett munka 
tapasztalatait, országos és 
megyei akciók meghirdeté-
sét, előkészítését és szerve-
zését végzik. 

* 

A városi elnökség tanács-
kozásának kiemelt témája 
a magatartás, fegyelem, a 
gyermekek viselkedés- és 
beszédkultúrájának jelen-
legi 'helyzetéből adódó fel-
adatok megfogalmazása 
volt. A vitára bocsátott írá-
sos dokumentumot Alexa 
Ferencné és Bánszky Já~ 
nos né terjesztette elő. A 
szülők elfoglultásga miatt 
a gyermekek szabadidejük 

nagy részét az iskolákban 
vagy az utcán töltik. A ta-
nítási órák alatti kenyszerú 
odafigyelés és fegyelme-
zettség után délután már 
szabadabbak, sőt szabado-
sak. Ezért sok gyermek 
durvasággal és agresszív 
föllépéssel hívja föl magára 
a figyelmet. Az ifjúsági ve-
zetők szivesebben foglal-
koztatják az aktív és jól 
tanuló pajtásokat, s a köze-
pes, vagy gyengébb képes-
ségűek, mozgékonyabbak és 
visszahúzódóbbak hát térbe 
szorulnak. Talán ettől „lóg-
nak ki a sorból". Minden-
kor meghatározó a gyer-
mekmozgalomban dolgoz) 
vezetők egyénisége, beszéd-
kul túrá ja és viselkedése. A 
tanulók viselkedése tükrözi 
a felnőttek világát, éppen 
ezért a pedagógusok és szü-
lök együtt, s csakis így te-
hetnének többet megfelelő 
példákkal, következetesség-
gel és türelemmel a gyer-
mekek „formálása" érdeké-
ben. Ahhoz, hogy ebben a 
munkában előbbre jussanak, 
a felelősök meggyőződéssel 
és ügyszeretettel végzett 
munká ja vezethet ered-
ményre. valamennyi nega-
tív hatás ellenére is. 

Cz. J. 


