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Szabadtéri szoborkiállítás 

Szabadtéri szoborkiállítás nyílt Kaposvár belvárosában, a 
megyei tanács előtti parkban Bors István Munkácsy-díja". 
szobrászművész húsz, különböző méretű és különböző 
anyagból készült szobra készteti megállásra a járókelőket. 
A jövő évtől rendszeresen lesznek itt kiállítások, és a 
megyei tanács egy-egy alkotás megvásárlásával, mecénás-
ként is segíti a kiállító művészeket. Képünkön: a „Ke-

resztek" című alkotás 

Megszűnt a Szamos 
szennyezettsége 

Megszűnt a Szamos — el-
ső ízben október 24-én ész-
lelt — szennyezettsége, s 
ezzel feleslegessé vált az 
egyidejűleg elrendelt első 
fokú vízminőség-védelmi ké 
széniét is. A Felső-Tisza 
vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság ta 
jékoztatása alapján annak 
idején jelentettük, a szeny 
nyezés hatására a folyó vi-
ze sárgásbarnára színező-
dött, kellemetlen szagú lett, 
s barna algafoszlányokat 
sodort. A vízminták labo-
ratóriumi vizsgálata a víz 
oldott oxigéntartalmának 
40 százalékos csökkenését 
jelezte. 

A szennyezett víz román 
területről érkezett. Ennek 
tényét a román fél elismer-
te, feltételezése szerint a 
Szamos felső szakaszán tá 
rozott ipari szennyvíz le-
eresztése okozta. 

Nem marxista nézetek 
és a peresztrojka Össz-szövetségi tudományos 

konferencia Odesszában 

Első hallásra magunk is 
némi csodálkozással reagál-
tunk, amikor kiderült, hogy 
Odesszában össz-szövetségi 
tudományos tanácskozás té-
m á j a lesz a létező nem 
marxis ta nézetek hatásának 
számbavétele a Szovjetunió-
ban. A moszkvai . Lomono-
szov és az odesszai Mecsnyi-
kov egyetem rendezésében 
tóbb mint kétszáz tudomá-
nyos kutató, egyetemi okta-
tó gyűlt össze a Szovjetunió 
fonlosabb intézeteiből, Ki-
jevtől Dusanboig ez év ok-
tóberében. 

A számos előadó és hozzá-
szóló azt tekintette át, mely 
nem marxista nézeteket kell 
intenzivebben tanulmányoz-
ni és tanítani a mai Szovjet-
unióban. Neves tudósok, fo-
lyóiratok vezető munkatársai 
hangsúlyoztak, hogy a politi-
kai viták lenini alapjairól, a 
Szociáldemokrácia eredmé-
nyeiről, a nacionalizmus ú j 
megjelenési formáiról és ne-
hézségeiről, a szoealista épí-
tőmunka szovjet történeti 
elemzéseiről, a globális 
problémák mai politikai ha-
tásairól, a polgári közgazda-
sági elméletekről, az ifjúsági 
mozgalom új, negatív jelen-
ségeiről, a vallás mai szere-

péről, nemcsak a tudomá-
nyos kutatásban, hanem a 
felsőoktatási intézmények 
társadalomtudományi tan-
tárgyaiban is szólni, vitat-
kozni kell. 

A [Konferenciára meghí-
vást kapott — az egyetemi 
kölcsönös szerződések kere-
tében — a JATE két tanára 
is; J. Nagy László tanszék-
vezető docens és a jelen so-
rok irója. Az egyik szekció 
vitaülésén elmondott korre-
ferátumunk, mely a magyar 
felsőoktatásban ma zajló 
éles vitákat érzékeltetve a 
társadalomudományi oktatás 
ú j lehetőségeiről szólt — 
nagy érdeklődést váltott ki. 
Az elhangzott • referátum 
után számos kérdést kap-
tunk. A hozzászólók nagy 
érdeklődéssel reagáltak a 
Magyarország története 1918 
—1975. c. tantárgy oktatási-
nevelési tapasztalataira. Kér-
désként hangzott el Rákosi 
Mátyás, Rajk László és Nagy 
Imre személyiségének mai 
értékelése. Szovjet kollegáin-
kat izgatta, mit tanítunk (és 
mit olvasunk) Sztálinról, a 
sztálinizmusról, hogyan véle-
kedünk a szocializmus (sőt a 
fejlett szocializmus) fogai-
marói, hogy hat-e ma ná-

lunk a nacionalizmus és mi-
lyen a vallás hatása stb. 

A kiszabott időt jóval túl-
lépve és mellőzve a dobogót 
és a hivtalos elnökséget is — 
véleményt cseréltünk. Uditö 
volt érzékelni, hogy szovjet 
kollégák tájékozódni kíván-
nak mai vitáinkról, hallani, 
hogy problémáink egy ré-
szét nemcsak ismerik, értik 
is (mint pl.: a gazdasági re-
form, s annak összetevői.) 
Ugyanakkor némi csodálko-
zással hallgatták azt, amit a 
politikai reformok mai állá-
sáról, az új társadalmi szer-
veződésekről, az alternatív 
ifjúsági mozgalmakról 
elmondtunk. 

A konferencia hangulata, 
a résztvevők nyíltsága álta-
lában már azt jelezte, hogy 
ideológiai téren is új sze-
lek kezdenek fújni. Ezt kü-
lön iis megerősítette az a 
tény, hogy a közelmúltban 
megbízott ideológiai titkár 
(Vagyim Medvegyev) tanács-
adói közül is többen aktív 
résztvevői voltak a vitáknak. 
Számunkra a tudományos 
véleménycsere, mellett a 
személyes kapcsolatok őszin-
tesége, önkritikus 'ás érdek-
lődő volta is új élmény volt. 

Micheller Magdolna 

Műsorajánlat 
A BUDAPESTI ALBERT 

SCHWEITZER KÓRUS 
HANGVERSENYÉT re idé-
zik meg ma. szombaton este 
tél 8 órai kezdettel a dóm-
ban Szólisták: Szökcialvy 
Nagy Katalin. Bokor Jittlc. 
Korondy György es K mesey 
Gábor. A műsorban LSich 
Jesu meine Freud című l;an-
tátáia és Mozart Requiemje 
hangzik el. A koncert bevé-
telét az érdélvi menekültek 
segélyezésére a ján l iák fel. 

John Huston 1952-ben ké-
szült MOULIN ROUGE el-
mű f i lmje szerepel a GRU-
BER LÁSZLÓ FILMKLUB 
műsorán Az amerikai fil-
met az érdeklődők h i lnap 
vasárnap délelőtt 9 és 11 
órai kezdettel tekinthetik 
meg a Vörös Csillag mozi-
ban. 

Gulyás Gyula és Gulyás 
János filmszemleíödLus 
TÖRVÉNYSÉRTÉS NÉL-
KÜL című kétrészes alkotá-
sát vetitik a VOLÁN FILM-
KLUBBAN. a Sorsok, tanúk, 
évek — társadalmunk tülcra 
a magyar filmben című so-
rozatban a Kossuth Laios ?u-
Bárút 53. szám alatti Dugo-
nics moziban, október 31-rn. 
hétfőn este fél 8 órai kezdet-
tel. 

Még egv filmklubos nrog-
ram: az ifjúsági ház SNITT 
FILMKLUBJÁBAN a nizok 

Martin Scorsese híres. A 
TAXISOFŐR című alkotását 
láthat ják október 31-én. hét-
főn este 7 órai kezdettel. 

Ugyancsak az ifjúsági ház-
ban. de korábban, azaz már 
holnap, vasárnap este 7 óra-
tói a KFT EGYÜTTES 
HANGVERSENYÉT rende-
zik meg. 

TESTSÜ LYCSÖK K EN TÓ 
TANFOLYAN indul az ifiú-
sági házban: a 23 héti2 tartó 
kurzus — melvnek iénveue 
az egészségtelen táplálkozá-

si szokások megváltoztatásá-
ra való késztetés, segít ;ó.:-
nvúitás az egészséges élei-
mód kialakításában — tájé-
koztató megbeszélése októ-
ber 31-én délután 5 órakor 
lesz. s ekkor lehet beiratkoz-
ni is 

BULGÁRIÁRÓL ÉS GÖ-
RÖGORSZÁGRÓL tart dia-
képekkel illusztrált útibeszá-
molót Somogyi Károlyné ok-
tóber 31-én. hétfőn délután 
3 órától a mórahalmi szociá-
lis otthonban. 

Müszi-hír 

Rajtra kész a Mezőhír 
információs rendszer 

Koztudott, hogy az infor-
máció érték. S ha így vesz-
szük a hiánya kár. A Dél-
müszi ebből az alapigazság-
ból indult ki, mikor hozzálá-
tott a Mezöhír elnevezésű 
adatbank létrehozásához. A 
számitógép központi részét 
egyelőre az Ipari Minisztéri-
umtól vették bérbe, s abba 
táplálták a mezőgazdasági 
üzemek számára hasznos 
adatokat, így a géppel, al-
katrésszel és egyéb anyagok-
kal kereskedő vállalatok cik-
keit, s ugyanígy a felhasz-
náló gazdaságok által felkí-
nált termékeket, elfekvő 
készleteket. Az adatbank 
„tudományához" postai táv-
hívásos telefonvonalakon le-
het hozzájutni egy videotex 
terminál segítségével, de 
ugyanez az eszköz alkalmas 
az adatok betáplálására, sőt 
a megrendelésre és vissza-
igazolásra is. Az éves előfi-
zetői díj 84 ezer forint, s a 
helyi technika kiépítése kö-
rülbelül 200 ezer forint üze-
menként. 

Az adatszolgáltatásra ed-
dig a Csongrád, a Békés és 
a Bács-Kiskun Megyei Agro-
ker, a Békés Megyei Agrár-
ipari Egyesülés, a szolnoki 
Mezőgég Vallalat. a Hódgép, 
az Iparszerű Hústermelést 
Szervező Közös Vállalat, a 
Mezöhegvesi Mezőgazdasági 
Kombinát, az Országos Ke-
reskedelmi és Hitelbank és a 
Körnvei Mezőgazdasági 
Kombinát vállalkozott, de 
tárgyalnak a Rábával, a pé-
csi és szolnoki agrokerrel, és 

a Mezőbankkal is. A továb-
biakban még szeretnék bő-
víteni a kört, hisz a rendszer 
annál hasznosabb, minél 
több a résztvevője. 

Muszka Dánielt, a Mező-
gazdasági Ügy vitelszervezési 
és Számítástechnikai Közös 
Vállalat dél-alföldi területi 
igazgatóját arról kérdeztem, 
mikor térülhet meg számuk-
ra ez a befektetés. 

— Negyvenmillió forintot 
áldoztunk erre a célra, s 
legalább 60-70 mezőgazdasá-
gi üzem bekapcsolódásával 
érhet jük el, hogy a pénzünk-
nél maradjunk. Mindenhova 
elmegyünk, bemutatót tar-
tunk, ahol érdeklődésre szá-
mítunk. Háromszáz helyre 
küldtük el a jánla tunkat , s 
ennek tizedére jött eddig vá-
lasz. Környékünkről az első 
jelentkezők, a Szegedi Fel-
szabadulás és az Üj Élet Tíz, 
a sándorfalvi, forráskúti és 
pusztaszeri szövetkezetek. 
Remélhetően hamarosan 
újabbak is követik őket. 

— Biztos, hogy „megérik a 
pénzüket"? 

— Van olyan partnerünk, 
ahol kiszámították, ha az 
anyagbeszerzők, az ered-
ménytelen bolyongás helyett 
biztosra mennek, s mondjuk 
felére csökken a felhasznált 
kilométer, — amely egyen-
ként 17-20 forintba kerül je-
lenleg — fél évnél hamarabb 
megtérül a befektetésük. Az 
idő is pénz, az adatbank se-
gítségével másfél perc alat t 
kiderithatő, hogy az adott 
alkatrész mondjuk a szege-

di agrokernél megtalálható-e 
a raktárban. Ha nem, to-
vább folytatható a keresés 
más cégeknél. Később, ha 
bővül a kör a szolgáltatók 
szerinti katalógus után, a 
cikkenkénti kigyűjtésre is 
lehet programot készíteni. 
Akkor a készülék . . k i í r j a , 
hogy az adot t típusú ékszíj 
melyik forgalmazóknál sze-
rezhető be. 

— Mi a biztosíték arra, 
hogy az adatok naprakészek? 

— A sa j á t érdek, a szava-
hihetőség. A vevőt csak egy-
szer lehet becsapni, inkább 
megéri a napi adatkarban-
tartás. 

— Mennyire korszerű, ez a 
rendszer? 

— A technika kiforrott, 
nem kell vele kísérletezni, 
egy sor nyugat-európai or -
szágban bizonyította életre-
valóságát. Nagy előnye 
mondjuk a teletex-szel 
szemben, hogv kétutas, oda-
vissza információt tesz lehe-
tővé. A kezelése pár óra 
alatt elsajátítható. 

— Az indulás? 
— Ha összejön a megfele-

lő előfizetési kör, j anuár el-
sején. Addig a próbaüzem-
ben lehet ismerkedni az in-
formáció ú j lehetőségével. 
Véleményem szerint legalább 
akkora a jelentősége, mint 
az első számitógépek megje-
lenésének. Ha azok tért hó-
dítottak, a mi elképzelé-
sünk valóra válása nem re-
ménytelen. 

T. Sz. I. 

A temető 
csendje 

Október végén, november 
elején az emberek figyelme 
fokozottabban fordul a sír-
kertek felé. Emlékeznek 
rokonokra, barátokra, mun-
katársakra. Virágba borul-
nak a temetők, gyertyák és 
mécsesek fénye világítja 
meg az estbe haj ló szürkü-
letet. 

Az elhunytak birodalmá-
ról szól Radó Dezső közel-
múltban megjelent könyve: 
A temető csendje. Újságok 
foglalkoztak korábban is e 
témával, de kötetbe gyűjtve 
még nem találkoztunk ezek-
kel a gondolatokkal A 
címválasztás Vercors-kötet-
re emlékeztet, a künvvben 
riport, tanulmány, emlékezés 
vá l t ja egymást. 

Szegedi vonatkozású részt 
is találunk a 200 oldalas 
kötetben Arról olvasha-
tunk, hogy a polgári gyász-
szertartásokon közreműkö-
dő kórus dinamikus fejlő-
désnek néz elébe. Korábban 
a Szegedi Városgazdálkodá-
si Vállalat állományába tar-
toztak, idén januártól a 
szegedi Családi Intézet al-
kalmazottai. A létszám 
emelése lehetővé teszi, hogy 
egyszerre két szertartáson 
is részt vehetnek. 

Fapp Rezső 

Oklevél a röszkei 
vasutasoknak 

Többévé.* múl t ra te-
vissza a két szomszeuos ha-
tárállomás: Röszke és a ju-
goszláv Horgos munkave*-
seny-kapcsolata. Kettőjük 
versengéséből az I. fél év-
ben a röszkeiek kerültek 
ki győztesen. A röszkei vas-
utasok kiemelt figyelmet 
fordítottak a tehervonatok 
pontos közlekedtetésére, a 
fuvarozási idők betartására, 
és a kocsik átadásához 
szükséges okmányok gyors 
ós át tekinthető kezelésére. 

Pontos, fegyelmezett mun-
kájukkal mintegy 3 órával 
csökkentették a teherkocsik 
állomási tartózkodási idejét. 

A nemzetközi határforgal-
mi munkaversenyben elért 
első helyért járó oklevelet, 
a vele járó pénzjutalommal 
együtt tegnap, pénteken 
délután Röszkén, a művelő-
dési házban tartott ünnep-
ségen Császár Ferenc, áz 
igazgatóság osztályvezető-
helyettese adta át a röszkei-
eknek. 

A névadó: Vasvári 
Vasvári Pál nevét vette föl 

az immár hetvenöt éves köz-
gazdasági szakközép skolo. 
amelv kerek húsz éve mű-
ködik jelenlegi. Gu t juhe ig 
utcai épületében. A tegnapi 
névadó ünnepséget a Vör-V. 
Csillag filmszínházban ren-
deztek délelőtt 10 órakor. Az 
intézmény igazgatója Ki-
rály Leventévé mondott be-
szédet. Ismertette, hogy a 
tantestület és a diákság mi-
ért tartotta legmegfelelőbb-
nek. ha Vasvári nevét veszi 
föl a szakközépiskola. ir.aiJ 
köszönetet mondott ar ün-
nepség lebonyolításában • t -

gitséget nvúitó vá l Id ' jöA-
nak — a kábelevár. a álAV 
Szegedi Igazgatósága, a Tisza 
Volán, s a közúti igazgató-
ság vezetőségének és kollek-
t ívájának. 

Ezek után Keczer Tamás. 
a Művelődésügyi Mini ztéri-
um főosztályvezetője tarlott 
beszédet, maid a közép".kó-
la diáksága között megnir-
detett. Vasvárivai kapcsola-
tos irodalmi és történt-mi 
pályázat eredménvhii deté+e 
következett. Az isko'aáan 
folytatódott az ünnepség a 
diákok irodalmi műsorával 

Ezt követően Müller József -
né. a városi tanács elnökhe-
lyettese fölavatta Vasvari 
Pál emléktábláiét , amit ré-
gi ás mostani tanárok, s d á -
kok koszorúztak meg. Az :s-
kolu történetével foglalkozó 
illetve a névadó életét, mun-
kásságát bemutató kiállítás 
— melvet Szabó G. László. 
a megvei tanács elnökheivet-
tesc nyitott meg — spór mű-
sorok-. évfolyamok közli ve-
télkedők következtek, magái 
az ünnepséget pedig inegh'tt 
diáktalálkozó zárta le. 

F. Cs. 

A szív nem értheti 
Két évtized óta először, nem a szívbetegek fog-

lalják el a szezon, végén Balatonfüreden a 
Mecseki Ércbányászati Vállalat, valamint az 

Építők üdülője és az Arany Csillag Szálloda szobáit. 
A Szociális és Egészségügyi Minisztérium ugyanis 
megvonta az ezek bérlésére korábban adott támoga-
tását a Balatonfüredi Állami Kórháztól, közismert 
nevén a Szívkórháztól. Igv ebben az esztendőbea öt-
ezerrel kevesebb beteget kezelhetnek az európai hí-
rű rehabilitációs központban. 

A takarékosság mellett mi indokolhatja ezt a dön-
tést; kevesebb lett a szívbeteg Magyarországon'.' — 
ezzel a kérdéssel kereste fel az MTI munkatársa Bö-
szörményi Ernőt, a balatonfüredi állami szívkórház 
főigazgató főorvosát. A professzor elmondta, hogy 
sajnos, még nem sikerül t megállítani azt a rendkívül 
kedvezőtlen folyamatot, amely a világstatisztika élű-
re „szorította" Magyarországot Az elsők között va-
gyunk a szív- és érrendszeri megbetegedéseK gyako-
riságát tekintve, és az. ilyen típusú megbetegedések-
ből adódó halálozásban is. Az utóbbi évek gazdasági 
nehézségei, a túlfeszített, zaklatott életmód tovább 
rontott a helyzeten. 

Balatonfüreden a legkorszerűbb rehabilitációs 
módszereket valósítják rr.eg, a belgyógyászati keze-
lést ötvözik a fizikoterápiás kezeléssel. A modern 
vizsgálóberendezések mellett van szénsavas fürdő, 
tangentor és relaxációs torna, es úszás is. A minisz-
térium döntése moot 5 ezer beteget fosztott meg ettől 
a lehetőségtől. Sajnos, a tájékoztatást is viszonylag 
későn kapták meg a kórház vezetői, így mjre a se-
gítségül hívott ipari nagyvállalatok felajánlhatták 
volna üdülőiket, illetve anyagi támogatásban része-
síthették volna -a kórházat, már másként döntöttek: 
átépítéshez kezdtek, illetve hotelként üzemeltetik az 
üdülőiket. 

Sajá tos helyzet, hagy például a Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalat üdülője ..Szoba kiadó" táb-
lákkal hirdeti a kihasználatlan épületét, ven-

dégre vár. a szívbetegek százai, ezrei pedig felszaba-
duló ágyakra. A szívkórházhoz naponta érkeznek a 
telefonok és a levelek azoktól, akik hónapok óta hiá-
ba kérik a beutalót. (MTI) 


