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Szuhoverliova példája nyomán 

IsedéSy lózse! munkaérdemrendes főművezető 
versenyítezdemányazése a könnyűipari fermsKek minőségének 

javitasára 
Ktas Árpád könnyűipari minisz-

ter sajtófogadáson ismertette annak 
az ú j mozgalomnak a jelentőságét, 
<nnelyet Szuhoverhova szovjet szta-
hánovista példája és munkamódsze-
re alapján a Magyar-Szovjet Ba-
rátság Hónapja alkalmából Zsedély 
•József, a Férfiruhagyár munkaér-
•demrendde] kitüntetett kétszeres 
sztahánovista főművezetője. indított 
el a könnyűipari termékek minősé-
gének javítása érdekében. 

Zsedély lózsef felhívása 

Zsedély József a közelmúlt napok-
ban az alábbi felhívást Intézte a 
köenyűipar munkásaihoz és mű 
s*aki dolgozóihoz: 

„Népünk szeretett vezére, Rákosi 
Mátyás elvtárs 1952 december 15-i 
országgyűlési beszédében hazánk 
gazdasági helyzetének ismertetésénél 
azt mondotta: 

„ Változtatni kell azon is, hogy a 
mennyiségi számok elérése érdeké-
ben elhanyagolják a minőségei. Ne. 
künk terveinket nemcsak mennyisé-
gileg. de minőségileg is meg kell 
javítanunk" 

Zsedéiy elvtárs felhívása ezután 
rámutat arra, hogy a hanyag munka 
•milyen károkat okozott a népgazda-
ságnak. holott a gondosabb, figyel-
mesebb munkával mindez elkerül-
hető lett volna. 

Ezután ismerteti felhívásában 
azokat a módszereket, amivel jó 
eredményeket ért el a minőség te-
kintetében a vezetése alatt álló te-
rem. 

1. A technológiai előírásokat — a 
minőségi követelményeket — minden 
új cikknél ismertetem a terem dol-
gozóival, a szalag művezetőjével. 

Biztosítom, hogy a szalagok veze-
tői állandóan ellenőrizzék a techno-
lógiai előírások pontos betartását és 
ez munkájuk egyik legfontosabb ré-
szét képezi. Magam is végzek ilyen 
ellenőrzést és szigorúan megkövete-
lem a technológiai előírások betar. 
tását, felelősségre vonom azok meg. 
sértőit. Rendszeresen tanulmányozom 

a műszaki ellenőrzés jelentéseit és 
javaslatait. 

2. A szalagok dolgozói számára 
biztosítom a rendszeres szakmai ok 
tatást, az élenjáró módszerek, a 
szovjet tapasztalatok megismerését. 
Amennyiben az újonnan előállításra 
kerülő ruhadarabok új műveletek 
elvégzését is megkövetelik, azokra 
megtanítjuk a szalagok dolgozóit 
sztahánovista iskolákon. A teremben 
dolgozó munkások így szakmájuk 
mestereivé válnak, rendszeresen túl-
teljesítik a tervet, szeretik munká-
jukat, üzemüket, jól keresnek, ma-
guk ügyelnek arra, hogy a mi ter-
münkbö) csak kifogástalan minőségi 
darabok kerüljenek ki, 

S. A szalagokon belül élő és ele. 
ven a Szuhoverhova-anozgalom, a 
termékek minőségének társadalmi 
ellenőrzése. A munka folyamatos-
ságának megfelelően kisebb brigá-
dokra osztottuk be a szalagot. A bri. 
gád vezetője, aki egy-egy munka, 
szakasz utolsó műveletét végzi, el 
lenőrzi a megelőző négy öt munh-a. 
hely minőségét és visszaadja azon. 
nali kijavításra a darabot a hibát 
elkövető dolgozónak. Meg kell mon. 
dánom, hogy erre mind kevésbbé ke, 
rül sor, mert a kollektíva nem tűri 
meg, hogy népgazdaságunkat fele-
lőtlenül, hanyagságból megkárosít-
sák és a hibás termékeket előállító 
dolgozókat termelési értekezleteken 
élesen bírálják. 

4. Megszerveztem a folyamatos, 

amit elsősorban azzal érien el, hogy 
megismertem valamennyi dolgozóm 
szakmai képességét. 

5. Eredményeimet az üzemi párt 
szervezet és a szakszervezet irááyí. 
tásának, elvtársi bírálatainak és :á. 
mogatásának köszönhetem. 

Elért eredményeinket azonban to. 
vább szeretnénk fejleszteni. A mi 
műhelyünk valamennyi dolgozója, 
művezetője' és magam is megértet-
tük pártunk és Rákowi elvtárs út-
mutatását és annak jelentőségét, 
hogy javítsuk tovább termékeink mi. 
nőségét. 

Ezért az alábbi szocialista kötele, 
zettségvállalást teszem é® egyben 
felhívom a könnyűipar valamennyi 
dolgozóját, munkását, műszaki ve. 
zelőjét, csatlakozza nnk felajánlá-
somhoz és adjunk kiváló minőséget 
a dolgozóknak. 

1. Vállalom, hogy termemben 
mindre ezer darab clöá'Iítntt ruha-
darabból 996 darabol úgy állítunk 
elő, hogv »z ellen gyártási kifogást 
a minőségi eVenőrző szervek nem 
emelhetnek. 

2. Uzemrészlegiink legkiválóbb 
dolgozói, sztahanovista! rendszere 
sen átadják tapasztalataikat 
szalagban dolgozó munkások szá-
mára és ezzel hozzájáru'nak az 
egész üzem termelése minősegének 
javításához. 

3. Ez év június végéig felére 
csökkentem a külön javításra kifi-

JHátyis Uicáty Uanyutácától 

a 3000 HépUfinyutácifr* 
címmel kiállítás nyílik az Egyetemi Könyvtárban 

Az érdeklődők ezrei nézték meg 
a Nemzeti Múzeum dísztermében ta-
valy év végén megnyílt könyvkiál-
lítást, melyét a Széchenyi Költyv. 
tár fennállásának 150. 'évfordulója 
alkalmával rendeztek. A kiállítás — 
„Mátyás király könyvtárától a 3000 
népkönyvtárig" — valóban szemlé-
letesen tárta a látogató elé a ma-
gyar könyvtárügy múltjának haladó 
hagyományait, a felszabadulás 6'a 
megtett hatalmas lépéseket e téren 
és megmutatta a szocialista magyar 
könyvtárügy ragyogó perspektíváit. 

Március 15-én Szegeden az Egye-
tem Dugonics-téri Közponiti Epüle-
tének dísztermében a szegcdi dolgo-
zók is megszemlélhetik ezt a nagy-
szerű kiállítást. A kiállított könyvek 
között egyébként kincseiket érő 
könyvritkaságok is sorakoznak egy-
más mellett. 

A kiállítás feldíszített előcsarno-
kában helyezték el a nemzetközi 
békemozgalom legfontosabb kiadvá-
nyait. A díszteremben kincseket érő 
könyvritkaságok sorakoznak egy-
más mellett: X I I , és X I I I . századi 
kézírásos könyvek, Anonymus mű-
ve, a Gesta Hungarorum és a pá. 
ratlan szépségű Corvinák. A ma-
gyar jakobinusok, akik előhrrcosai 
voltak a polgári átalakulásnak, 
fegyverül a kor haladőszellemű 

más könyveit gyűjtötték- Kiállítják Ver-
seghy ' Mrseillase fordítását, elsár-
gult kottapapiron, kézzel írt hang-
jegyekkel. A reformkor és az 1848-
as szabadságharc kiadványai tebb 
üvegszekrényt töltenek meg. Eernu-

torlódásmentes munkát a szalagon,' zetett munkabért. 

Széles visszhangot keltett a felhívás a könnyűipari dolgozók 

között 

Kiss Árpád könnyűipari minisz-
ter megállapította, hogy a felhívás 
rövid napok alatt igen széles vissz-
hangot váltott ki a könnyűipari 
üzemek dolgozói között és máris 
több üzem munkásai, műszakijai je-
lentették, csatlakoznak Zsedély Jó-
zsef kezdeményezéséhez, hogy to. 
vább javítsák a könnyűipari termé-
kek minőségét. 

— Ez az új mozgalom — fejezte 

be szavait a miniszter — azt jelenti, 

hogy dolgozóink még nagyobb mér-

tékben alkalmazzák az élenjáró 

szovjet munkamódszereket és ered-

ményes felhasználásukkal az eddi-

ginél sokkal nagyobb sikereket pr-

nck el népünk igényeinek' jobb, fo-

kozottabb kielégítése terén. 

Tanárjelöltjeink gyakorlati tanításai 
Még 'élénken él emlékezetünkben 

az az idő, amikor a bölcsészhallga-
tók egyrésze a tanításokról hallva 
cinikus nemtörődömséggel rántott 
egyet a vállán. Ez azt jelentette, 
hogy „jó, jó, tudjuk már, hospi-
tálni kell". Sokan kirívó gőggel, f a . 
nyar unalommal jelentek meg — ha 
ugyan megjelentek — a középisko. 
Iában, s lekicsinylő fintorral mo-
solyogták meg, hogy az öreg tanár 
hogyan „kínlódik" gyerekeivel. 

Ez a középiskolai gyakorlás már 
régen a múlté. Ma már a hospitá-
lás és a gyakorlótanítás lehetővé 
teszi, hogy tanárnak készülő hall-
gatóink megismerjék jövő munka-
helyüket, a középiskolákat s közel 
kerüljenek azokhoz, akiket egy.két 
év múlva nekik kell majd nevelni a 
párt, a munka és a haza Szerete-
tére Az elméleti képzéshez szorosan 
kapcsolódik a gyakorlati jellegű 
munka is. Ezért van különös jelen-
tősége hallgatóink gyakorlótanítá-
nak, illetve hospitálásának. 

Bölcsészhallgatóink egyre na-
gyobb 'érdeklődéssel fordulnak a 

pedagógusokra váró feladatok felé. 
Lelkiismeretesen, fegyelmezetten 
végzik a tőlük megkívánt gyakorló 
munká'. Komoly elmélyüléssel ké. 
szülnek fel negyedéves tanárjelölt-
jeink a Radnó'i és Tömörkény gim-
náziumban egy-egy órára, hiszen 
ők is kiáltanak a katedra elé s 

az ö szavukat figyelik 

tudásszomjasán a középiskolás 

diákok. Érdeklődnek, figyelnek az 

órák alatt. hoCT ha rájuk kerül a 

sor. jól megállják helyüket. Szere-

tettel beszélgetnek óraszünetekben 

tanítványaikkal. Élénk figyelemmel 

kisérik az iskolai DlSZ.szervezetek 

munkáját is Bekapcsolódnak a dol-

gozatok javításába, örömmel vállal-

koznak családlátogatásokra s igye-

keznek lelkiismeretesen vezetni a 

hospitálási naplót. Arra töreksze-

nek, hogy minél többet tanuljanak 

legjobb szegedi középiskolás peda-

gógusainktól. A vezető tanár elv-

társak meg vannak elégedve hallga-

tóink fegyelmével, rendszeretelével 

és pontosságával. 

Hoopitáló és gyakorló tanítást 

végző tanárjelöltjeink fegyelmezett 

munkájának eredményeként a hospi-

tálások ideje nla;t a középiskolások 

szorgalma és munkakedve is meg-

nőtt. Számos olyan hallgató, aki ed-

dig borzadva gondolt arra, hogy va. 

laha is tanárrá „cseperedjék", most 

őszintén 

megszerette a pedagógus 
pályát. 

Gyakorló hallgatóink döntő több-
sége dicséretet érdemel fegyelme, 
zett magatartásáért, 

A hospitálás bebizonyította, hogy' 

egyidőben hallgatóink nem tudtak 

eléggé lépést tartani — tankönyv-

hiány miatt — az órák menetével. 

Ezen a nehézségen a Kar dékánjá-

nak és professzorainak segítő köz-

belépésére jelentékeny mértékben 

sikerült javítanunk. Jelentkezett az 

a probléma is, hogy tanárjelöltje, 

ink nagyrésze elméletileg még nin. 

csen kellő mértékben felkészülve. 

A gyakorlati munka pedig csak ab-

ban az esetben lehet igazán gyümöl-

csöző, ha előzetesen megismerke-

dünk az elméletileg jelentkező pro-

blémákkal 

Hogy eddigi jó munkánkat még 

eredményesebbé tegyük a február-

ban tartandó megbeszélésen — ahol 

a hospitálással kapcsolatos problé-

mákat vitatják meg — minél több 

hallgató és egyetemi oktatónk je-

lenjék meg. Egybehangzó véle. 

mény, hogy az egy hónap meglehe-

tősen rövid idő arra, hogy tanárje-

talja a kiállítás a Nemzeti dal eisö 
példányát, melyre Petőfi saját ke-
zével írta rá: „A magyar szabad-
ság első lélekzete". 

A Tanácsköztársaság — a ma-
gyar forradalmak és a szabadság-
harcok folytatója — könyvet ad. tt 
a nép kezébe Állami feladattá lette 
a könyvtárak gondozását és meg-
kezdte az országos szervezet kiépí-
tését. Ennek az időszaknak könyvei 
között foglal helyet Révai József 
elvtárs műve, a „Polgári forrada-
lom — prolstárforradsiom", a 
mellette a Horthy-fasizmus alatt a 
Szovjetunióban megjelent magyar 
kiadványok. 

A kiállítás további része a felsza-
badulás utáni könyvtárfcjle-zté sel 
foglalkozik. Szebbnél-szebb fényké-
pek mutatják be az üzemek műhely-
könyvtárai: a grafikonok, kivilágí-
tott táblák a népművelési miniszté-
rium könyvtárhálózatáról adnak 
szemléltető képet, A kiállításon lát. 
ható a háromezredik népkönyvtár 
kópé amely Kazinczy szülőfalujá-
ban. Széphalmon nyílt meg 1952 
májusában. 

, Mindezeken túl a kiállításon sze-
repelnek a szegedi könytárii ~yre 
vonatkozó anyagok is. Az Egyetemi 
Könyvtár é3 a Somogyi Könyvtár 
könyvritkaságai- mellett megtekint-
hette a látogafok a s egedl nyom-
dákban kiadott műveket. Szeged 
kulturális és politikai fejlődésére 
vonatkozó dokumentumokat. 

' II Szegedi G í z l i i r á s z ^ n t a n v i l l é s e i is nerieilák 
a Sza .szervezeti K a i p e s s z u s Határozattervezetét 

(Tudósítónktól). Szeged flaemei-1 vigyázzunk nagy-
ben, a Szegedi Gőzfűrész gyárban js'nnes.'botiunk el 
szakszervezeti taggyűlésen ismer'et-
ték a XVIII. kongresszus határozati 
javaslatának tervezetét. Dékány An-
tal elv árs, üB.-titkár isnicrtetlc a 
a fejlődést, melyet a szakszerveze-
tek az utolsó négy évben elértek. 
Részletesen vázolta Dékány elvtárs 
azokat a feladatokat, amelyek a 
szakszervezetekre a szocialista mun-
kave.raeny. a terme'és egyenletessé-
ge, a tervfrgyMem kitartása, az ön-
költség csökkentése és a takarékos-
ság, a Sztaliánovmozga'.om fejlesz-
tése és a dolgozók szakmai tovább-
képzése terén várnak. 

Következetesen kell harco'ni — 
mondotta — a szakszervezeteknek az 
üzemekben megbúvó szociá'dcmckr.i-
tizmus ellen. Fokozottabban kell iT , - , . „ , , , ., 
gondolni a dolgozók szociális és " . V " ? 0 ^ 
kul!urális igényeinek kielégítésére is I ' .™ Jfln_n5. ^ T ™ ? ? 2 

szerte,Ték A. f o i w ^ v íW,ml - J üzemnél todoti idejéért já-
ró pénzjuta'mnt. Daroczi Jínos elv-

on arra, hogy ne 
pocsékoljunk cl olyan anyagot, ame-
ívct ipari célra még fel lehet hasz-
nálni, ezen a téren üzemünkben 
még sok javí ani való van. 

Förgeteg Szilveszter e'.vlirs arról 
beszél-, hogy a munkaügyi csoport 
nem ad elég segítséget ahhoz. hogy 
a dolgozók a kategóriák szerinti 
munkahelyekre kerüljenek. Igy tör-
ténik meg az, hogy a 4-cs kategó-
riába fizetett dolgozó a ?*es kate-
gória szerinti munkát végzi. Dani 
Antal munkaügyi csopor dolgozója 
ígéretei telt arra, hogv az üzem ú j 
profilirozása következtében e őállt 
nohézsúgeke* a legrövidebb időn be-
lül kiküszöbölik ós a do'go/ók a 
műszaki normáknak megfelelő bére-
zést knpjál; majd 

A taggyűlés keretében adta át 

szervezzék éis fejlesszék az flremi 
könyvtárakat, lássák el a dolgozó 
kat marxista-leninista, technikai, 

lőttjeink valóban jó' munkát tudja-1 tudományos és szépirodalmi köny 

nak végezni a hospitálás ós a g y a - P c k k e -

korló tanítás alatt. Elősegíti a gya. I A szakszervezeteknek minden erc-
korló munkát az is, hogy a mostl jnkkel azon kell lenniök, hogy 
tartandó mintatanítások a'kalmával 
az egyetemi előadók közül nagy 
számmal nézik meg, milyen ered-
ményt értek el hallgatóink a gya-
korlótanítás terén. Professzoraink 
gazdag pedagógiái tapasztalataik 
alapján nyújtsanak segítséget gya-
korló tanárjelöltjeinknek, hogy mi-
nél komolyabban képzett szakembe-
rokként kapcsolódjanak be a szo-
cializmust építő dolgozó répür.il: 
munkájába. Pte-cs István I 

Magyar Do'gozók Pártja werésével 
becsü'eltcl teljcaltóék köte'ességűket 
az á j szocialista Magyarország fej-
lesztésében — ezt mondja a SZOT-
határozat javastat'crvcto és ezt ke"', 
nekünk becsület le1 végreha jtani — 
mondotta befejezésül Dékány elv-
társ. 

Lengyet Is'ván elvtárs 

társ megfogadta, hogv ezután még 
jobb munkával szo'gálja a szociaiiz 
mus építését és a békoharcot. 

Szép eredményeket hozott 
a munkoverseny 

a Ruhajavító KTSz-ben 

A Ruhajavítő KTSz dolgozói mun-
kabrigádokat alakítottak, A Béke- és 
a Harcos-brigád tagjai egymással 
versenyezve gondosan foltozzák, ja-
vítják és alakítják a fehérneműket 

vállalati felsőruhákat. A Béke-brigád veze" 
ignzgató szólt hozzá a beszámolóhoz (őj© Screr Jakabné legutóbb 165 

ós fe'hivla a do'gozók figvc'méi a százalékot te!jcsí ctt. Jó példával,-a 
taWW-" k'-d's'r- (J-rmf.-k'-cn termelésben é'enjárva serkenti » bri. 

« — — — — • — gád tagjait. Minőségileg is kifogás-

Ld.szó'.ag nem vészé, 
lyes, hisz öl ven év kö-
rüli „gyenge nő". Műkö. 
dése alapjábanvéve nem 
több egy plctykahordozó-
énál. Csak persze, ő 
nagyban csinálja, 

A pletykahordozók is 
felkavarják néha egy egy 
család életét, meg akadá-
lyozzák zökkenőmentes 
fejlődését. 

Ötven év körüli, de 
még „kisasszony", ahogy 
ö nevezi magát, „szüle-
tett úrinő". A férjhez-
menéshez túlontúl „mo-
dern" volt. Ahogy ő 
szokta indokolni: „Csak 
nem fog lalcarltani egy 
koszos férfi után!" Míg 
firtat volt, az apja tar. 
toUa el. Azután idősed) 
nővéréhez szegődött, aki 
férjhez akarta adni. 
Csakhogy a kisasszony-
nak nagyon tetszett a 
kényelmes leányélet s 
folytatta is ezt mindad 
dig, míg csak el nem vi-
rágzott. Szépsége, a kiil 
sö máz lemállott róla s 
megmaradt igazi énje: 
egy ostoba, hisztériás, 
pletykázó élősdi, aki sa-
rát bevallása szerint so-
ha semmit sem dolgozott, 
csak evett, ivott és nya. 
rali, 

A Z A R U H A L M O Z O 
Belvárosi szoba-kony-

hás, összkomfortos, gázas 
lakásban laknak ketten. 
A perzsaszőnyegektől 
nem látszik a parkett. 
De ez az élet szerinte: 
nyomorgás. Egyedüli vi-
gasza, hogy visszagondol 
az eltelt „szép napokra". 
No, meg az, hogy „re-
ménykedve" gondol ez 
eljövendőkre. 

A tejest nem engedi 
belépni lakásába. 

A környezetéről nem 
vesz tudomárt. Szeszé. • 
lyeit mindenkinek el kell 
tűrnie. Egy figyelmeztető 
szóért hisztériás rohrwio. 
kat kap. A földszint, 
üzemben dolgozó munká 
sok fejére szőnyeget ráz. 

Három kedvenc foglal 
kozása van: az evés, a 
rádióhallgatás és a rém-
hírterjesztés. 

Enni nagyon szeret, cz 
az élete. Mikor ő eszik 
nem lehet zavarni, meit 
akkor „az istenekkel le 
szélget". Egyetlen gond. 
ja a finom fala'ok vá 
sártása, halmozása. 

A rádiót is ezért hall-
gatja. Na persze az el-

lenség hangját. Várja a 
háborút s tudni akarja, 
hogy mikor fogjon hoz-
zás a nagy bevásárlás-
hoz. 

A pletyka az hozzáuir. 
tozllc a mindennapi étel. 
hez és levegőhöz, ö úgy-
nevezett „háztartásbeli" 
s mint ilyen köztisztelet-
nek örvend a háztömb-
ben lakó egyes háziasz-
szonyok között. Hiszen ű 
„okos úriasszony", hall-
gatni lehet rá. 

Ő aztán ki is használ, 
ja ezt a tiszteletei. Min-
dennap a legfrissebb ame-
rikai adás alapján infor-
málja őket a politikai 
helyzet állásúról s a há-
ború kitörésének „pontos 
dátíimáról". Ebben a dá-
tumban ugyan néhány, 
szor csalódott már, de 
ez nem számít szerinte. 

Nem egyedül van, szé-
les barátnő-hálóza' ve. 
r.zi köriit. Együtt egy 
gész rémhírt erjesztő há-

lózatot alkotnak, ők a 
közhangulat izga'.ói, a 
sorbanállás mániákusai. 
Hisztériájuk úgy terjed, 
mint a kolera. Az első 

emeletről elhangzik a 
vészjelzés' — „Cukor". 

. S erre megindul a házi-
asszonyförgeteg, hogy 
sorbnnálljon cukorért. 
Hiába mondják a h-iszol. 
gálók, hogy fölösleges 
sorbaállni, hisz van elég 
cukor, a háziasszonyok 
eme csapata kitart. 

Másnap aztán „zsír" 
vészjelzés süvít át az ud-
varon s isméi elindul a 
háziasszony förgeteg-. 

A népnevelő pedig cso-
dálkozik: Mi az oka, 
hogy annyi baj van ez-
zel a házzal? Valami 
nincs rendjén. 

Nincs bizony. Olt mű-
ködik ő, a reakció élesz-
tője. Pontosan oda fész-
kelte be magát, ahol leg-
nehezebb harcolni ellene: 
a politikailag, ideológiai-
lag képzetlenebb házia 'z. 
•ssongok körébe. Oll ter 
: esz ti a hisztériát s aha. 
dályozza békés építő 
munkánkat. 

Ő kijelentette, hogy 
most már csak egyre kí-
váncsi: Mit hoz a jövőt 

Mi tudjuk, az', amit a 
t'ibbi árvlialmnz'nzk. f£í-
fnlusi Jenönének, Illési 
Tlvzdarnénnk és társa-
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ta'nnul do'go.-ik, ügyesen, figyelme-
sen végzi nepi munkáját. A Harcos-
brigád vezetője Gombos Jánosné 
csak 5 százalékkal marad el mö-
götte. Mindkét brigád tagjai napon-
ta figyelik a verseny eredményeit 
és hürdenek az elsőségért. 

A dolgozók köziil kiemelkedő 
egyéni teljesítményt ért el Kársai 
Ignác férfiruha javító, nki 158 szá-
zalékra növe'tc eddigi teljesítmé-
nyét, A harisnva'zemfr'szedést Ba-
logh Zsuzsa végzi. Normá'át 150 
százalékra teljesíti és minőségileg is 
kifogástalanul dolgozik. 

Tiszai Glie -i 
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ö l n é p h t t f f é t 
A vidéki doloozók szamára egy-

re több, a fővárosihoz ha60nló 

korszerű vendéglátóipart üzeme' 

létesítenek. A napokban nvilj meg 

Debrecenben az ország le*szebb 

nőnbüfféíe. A korszerűen i-er-nde-

zr'L modern népbíiffé kö-el 80 

méter hosszú u'cai frcnlon épül'. 

Debrecenben még ebbra az évben 

egy kisebb népbüffé is nyílik. 

Ezcn'-fvül több más vidéki város-

ban létes'lenek Ilyen 

vendéglátóipari üzemet, 

lebb Szolnokon té Békés, 

év végéig Szegeden is f? 

új, korszerű népbüffé. 
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