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Munkában az új pártszervezet 
Szegeden három helyen: a 

Huszár és a Szt. Miklós ut-
caban, továbbá a Tolbuhin 
sugárúton dolgoznak a Do-
bozkái, zi tő és Műanyag Ktsz 
tagjai. Tavaly októberben 
indultak ötvennégyen, ma 
már hetvennyolcan vannak, 
s a múlt negyedévben több 
mint egymillió forint értékű 
termelést végeztek. Megren-
delésekkel keresik fel a szö-
vetkezetet Budapestről, 
Gyórböl és az ország többi 
részéből a textilgyérak. E 
nagy érdeklődés oka az, 
hogy a műanyagrészleg jó 
minőségű, inrportpótló gép-
alkatrészeket gyárt, kizáró-
lag hulladékból — a szövet-
kezet hivatásénak megfele-
lően. 

Elhatározások 

8 kevéssé ismert szegedi 
termelő közösségiben három 
kommunista dolgozik: Jó-
járt Imre fröccsentő, Sáfá-
rik János műszaki vezető és 
Szabó Rezső könyvkötő. Jú-
liusban úgy döntött a kis 
kommunista kollektíva, hogy 
pártszervezetet alakít Az 
alakuló taggyűlést a felsőbb 
pártszerv jóváhagyásával 
meg is tartották, s titkárrá 
Jójárt elvtársat választot-
ták. 

Gondolhatná valaki: ugyan, 
mit tud tenni ez a három-
tagú pártszervezet a viszony-
lag nagy létszámú szövetke-
zetben? 

Már az induláskor elhatá-
rozták a kis alapszervezet 
tagjai, hogy szövetke®eti nő-
tanácsot alakítanak — mi-
vel a tagság többsége nő —, 
s létrehozzák a KISZ szerve-
zetet is. Az plöibbi szerv fel-
adata lesz njajd törődni a 
nők speciális problémáival, 
beleértve a szociális és ne-
velési teendőket. A kiszis-
tófcra is nagy feladat vár. 
A pártszervezet rájuk bízza 
a még meggondolatlan, s né-
hány fegyelmezetlen fiatal 
nevelését E szervező mun-
ka során a három kommu-
nista minden szövetkezeti 
dolgozóval beszélget. S nem-
csak ékkor — hanem a 
pártszervezet programja sze-
rint rendszeresen. 

A cél az, hogy megismer-
kedjenek s tagság ügyes-
bajos dolgaival, problémái-

val. Ezeket, s a dolgozók ja-
vaslatait mindenkor a szó-
vetkezet vezetősége elé ter-
jesztik elintézés végett. 
Mint ahogyan Sáfárik elv-
társ mondotta, úgyszólván 
összekötő kapocsként is 
akarnak dolgozni a tagság 
és a gazdasági vezetők kö-
zött. 

Az ismeretek bővítése 
Közben gondoltak a dol-

gozók ismereteinek bővíté-
sére is.' Eddig gyakran elő-
adódott, hogy egyesek tájé-
kozatlanok voltak különböző 
hazai, vagy nemzetközi kér-
désekben. Az új pártszerve-
zet már most megkezdte 
azok összeírását, akik szíve-
sen hallgatnának ismertető 
előadásokat, s őszre megin-
dítják az időszerű kérdések 
tanfolyamát is, a jelek sze-
rint sok résztvevővel. Fog-
lalkoztak azzal a gondolat-
tal. hogy hári könyvtárat 
rendeznek be — a jó szövet-
kezeti gazdálkodás nyeresé-
géből futja majd a szak- és 
szépirodalmi, valamint a po-
litikai kiadványokra. 

A szövetkezeti tagság ne-
velése, szakmai tudásának 
gyarapítása végett szaktan-
folyamok indítását is terve- • 
zik, a szövetkezeti vezető-
séggel egyetértésben. Az el-
gondolás támogatására — 
mint ahogyan azt Hegedűs 
István elnök mesélte — már 
most kapcsolatot teremtet-
tek külfölddel, Csehszlová-
kiával és az NDK-val, s in-
nen szakfolyóiratokat és 
könyveket szereznek be, 
mert nálunk a műanyag-
gyártás még nem olyan 
fejlett, s a szakirodalom is 
kevés. 

Segítik 
a munkaversenyt 

Sok kisipari szövetkezet-
ben még „hadilábon állnak-
a versennyel, azaz nem tö-
rődnek vele kellően. Ebben 
a kis ktsz-ben a kommunis-
ták segítségével lendületes 
vetélkedés indult a gépes 
dolgozók között, s ezt ne-
gyedévenként értekelik. Már 
most úgy tűnik, hogy év vé-
gére lesz olyan szövetkezeti 
tag aki elnyeri a -kisipari 
szövetkezet kiváló dolgozó-

Üdülo gyermekek 
ja® címet. A többiek pedig 
kollektív vállalással akarják 
előremozdítani a termelést: 
kiváló minőséget, anyagtaka-
rékosságot és a szállítási ha-
táridők pontos megtartását 
ajánlották fel. 

Fiatal még a Szegedi Do-
bozkészítő és Műanyag Ktsz 
pártszervezete. Kevesen is 
vannak, mégis gazdag ter-
vekkel akarják segíteni a 
szövetkezeti tagságot a to-
vábbi boldoguásban. Céljaik 
követésre találnak. Varga 
József, Horváth Zsuzsa és 
még több fiatal segíti a 
KISZ-szervezet létrehozását. 
A szövetkezeti vezetőség 
egyetért a kommunisták ja-
vaslataival, s több, kiváló 
szövetkezeti dolgozó keresi 
annak útját-módját, hogy 
idővel a párt soraiba keiül-1 

hessen. S bízik abban a 
pártszervezet, hogy a pár-
tonkívüliek is támogatják | 
munkáját, saját maguk érde- : 
kében is. 

K. B. 

SASSS -̂,- mfm ' ' - » 
(Enyedi Zoltán felv.) 

Kétheti üdülésre utazó tt a Csongrád megyei gyerm ekek újabb 230 fős csoportja. 
A vasútállomáson a Szakszervezetek Csongrád megyei Tanacsának képviselői és két 
népi zenekar búcsúztatta a gyermekeket. Közülük 100-an Párádon, 100-an Tóalmáson 
és 30-an a budapesti Szaba dság-hegyi üdülőben töltik a két hetet. 

Képünkön táborozó úttörők jó étvággyal fogyasztják a kiadós ebédek 
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Miért rossz a partfürdői büfék ellátása? 

Meghosszabbítják a bélyegkiállítást 

Naponta többször is fel-
csendül az üjszegedi part-
fürdőn és a szomszédos uszo-
dában a -Pancsoló kislány® 
jól ismert dallama. Ez rend-
ben is lenne, hiszen a stran-
don különösen aktuális a 
szöveg és a dallam. Az 
utóbbi napokban azonban 
különös zaj vegyült a dalla-
mok közé, mégpedig a szom-
jas fürdőzök méltatlankodá-
sa. Az ok: sör, szódavíz, sőt 
még bambi sem kapható a 
büfékben. A hír eljutott a 
szerkesztőségbe is és elin-
dultunk megnézni, hogy e 
kánikulai melegben miért 
nem olthatják szomjukat az 
üjszegedi fürdőzők. 

Tikkadt vándorok 
Délután 2 óra felé járt az 

idő. Tikkadt vándorként ke-
resik fel a versenyuszoda 
vendéglátóipari büféjét a 
strandolók. Aki bambit kér, 
kap, hideget is, jó ízűt 
is. Sör azonban nin-
csen. Az üzemegység vezető-
je elmondja, hogy őnáluk 
csak a múlt hét egyetlen 
napján volt probléma a hű-
sítő ellátásban, azonban 
rendszeresen kapnak hűsítő 
italokat, sőt a strand meg-
nyitása óta ma történt meg 
először, hogy nincs sör a 
büfében. A törzsvendégek is 
erről beszélnek és még arról 
is, hogy sütemény, szendvics 
is van elegendő a verseny-
uszoda büféjében. 

Jogos panaszok 
— Kérek egy nagyfröccsöt 

— áll meg egy pirosra égett 
arcú fiatalember, a parti 
strand nagybüféje előtt. S a 
régebbi tapasztalatokból 
okulva, aggódva még azt is 
megkérdezi: van szódavizük? 

A válasz igenlő. Sőt az 
üzemegység vezetője még azt 
is hozzáteszi: sör kivételével 

van mo6t minden. Aztán ér-
deklődésünkre elmondja, 
hogy igaz volt a panasz, 
mert két napon keresztül 
semmiféle hűsítő italt nem 
adhattak a vendégeknek. Az 
üzemegység vezetőjének ha-
nyagságából talán? A vá-
laszt a megrendelési könyvből 
kapjuk meg. Még július 
30-án, sőt ezt követően 31-én, 
majd 1-én újra rendelt hű-
sítő italokat, sört és bambit 
az üzemegység vezetője. 
Mégis két napon keresztül — 
augusztus 1-én és 2-án — 
hiába várta a szállítókocsit. 
Mit tehetett mást, telefonált 
a kereskedelmi szerveknek, 
majd a konzervgyárnak, 
ahonnan a bambit kapják, 
miért nem szállítják a meg-
rendelt mennyiséget. A vá-
lasz rövid volt: szállítottak, 
de nem engedték a kocsit a 
strandfürdő bejáratához. 
Rohanás a bejárathoz. Ott 
nem tudtak semmiféle ko-
csiról, s igy — nem tudni 
milyen félreértés folytán — 
a megrendelt hűsítő italok 
két nappal később, augusz-
tus 2-án este 7 órakor, zá-
ráskor érkeztek meg rendel-
tetési helyükre. 

„Piroskával" sok a baj 
A fürdőző vendégek el-

mondták azt is, hogy a -Pi-
roska® büfére is sok a pa-
nasz. Ritkán lehet tejet, ka-
kaót kapni. Augusztus 3-án. 
szerdán például még dél-
után két órakor sem kaptak 
lejterméket. Érkezésünkkor a 
büfét éppen zárva találtuk, 
ellenőrzés volt a fürdő vál-
lalat, valamint a révkapj -
tányság részéről. A brigád 
véleménye ennyi: a büfé-
ben nincs meg a legminimá-
lisabb higiénia sem. A bü-
fésnő pedig az előírt fehér 
köpeny helyett fürdőruhában 

végzi munkáját. Az ellenőr-
zést áruérkezés, s a szoká-
sos áruátvétel zavarta meg. 
A büfésnő méltatlankodva 
nézett az órájára, délután 
háromnegyed három, reggel 
kilenc óra helyett most hoz-
ták a tejet. És hallottuk a 
választ a késői szállításra. A 
kocsikísérő azzal védekezett, 
hogy kevés a kocsi és sza-
badtéri van. 

Intézkedések 
A versenyuszodában és a 

parti strandfürdőn tapasztal-
takat elmondtuk a Szegedi 
Szálloda- és Vendéglátóipari 
Vállalat illetékeseinek is. A 
hibák, problémák ismertek, 
tudnak róluk, sőt a mai na-
pon intézkedést is hoztak, 
hogy elsőként a strandfürdő 
büféjébe szállítsák ki a tejet 
és a kakaót. Ugyanakkor in-
tézkedés történt a Piroska 
büfé vezetőjének leváltására 
is. Elmondták a vendéglátó-
ipari vállalat vezetői azt is, 
hogy a szállításnál gyakori 
problémát okoz a kocsihiá-
nyon felül még az is, hogy a 
parti strandfürdő gondnoka 
reggel 9 óra után nem haj-
landó beengedni a hűsítőket 
szállító kocsikat. Reméljük, 
a tapasztalatokon okulva, a 
nyár folyamán már nem ér-
kezik több panasz a büfék 
rossz ellátottsága miatt. 

Horuczi Lászlóné 

André Maurois 
75 éves 

André Maurois tro és tör-
ténész, a Francia Akadémia 
iag ja a nanokban ünnepel t* 
75. szüle tésnapjá t . Jelenleg 
Louts Aragonna! együtt 
„ P á r h u z a m o s tö r t éne lem" el-
mű könyvén dolgozik, amely 
felöleli az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió 1917—1960 
ér t tör ténelmét . 

Közérdekű kérdések 

A szegedi bélyeggyűjtő kör az Építőipari Technikum 
földszinti nagytermében nagyon érdekes és különösen ér-
tékes bélyegkiállftást rendezett. A kiállításon 53 szegedi 

gyűjtő válogatott bélyeganyaga látható. Eddig mintegy 
30 000 szegedi és vidéki látogatója volt a kiállításnak és 
a vendégkönyv tanúsága szerint a látogatók egybehangzóan 
megelégedésüket fejezték ki. 

A vidéki bélyeggyűjtő látogatók hazatérve közölték 
a látottakat az ottani gyüjtötársaikkal, akik közül még 
sokan ellátogatnak Szegedre. 

A kiállítás rendezősége eleget kíván tenni a vidékiek 
kérésének és a kiállítást a szabadtéri játékok befejezésé-
ig nyitva tartja naponta 10 órától 18 óráig. 

A kiállítás továbbra is díjtalanul tekinthető meg. 
L Kcpúnkon a kiállítás egyik részlete. 

Tovább árad-e a Tisza ? 
A nagy esőzések miatt az ország több 

részén áradnak a folyók. A Tisza és a 
strandolás szerelmesei is napok óta ag-
gódva figyelik városunk folyóját: mikor 
és milyen lesz a tetőzés, tovább árad-e a 
folyó? Hogy e kérdésre feleletet adjunk, 
felkerestük a Szegedi Vízügyi Igazgatósá-
got, anol Nővé Lajos csoportvezetőtől az 
alábbi felvilágosítást kaptuk: 

— Augusztus elseje óta a Felső-Tiszán, 
a Sajó és Hernád völgyében a víz apad, 
egészen Tiszafüredig. Szolnoknál viszont 
árad a Tisza és hétfőről keddre virradóra 
15 centimétert emelkedett a vízszint. Sze-
geden keddről szerdára virradóra nyolc 
centimétert áradt a folyó és elérte az 503 
centiméter magasságot. 

— Megnyugtatásul azonban közlöm, 
hogy mivel a Felső-Tiszán apad a víz 
nem lesz nagyobb baj Szegeden, hacsak 
újabb nagy esőzések nem jönnek. A tisza-
füredi árhullám ellaposodik, és miután 
Szeged környékén a hullámtérre már ki-

futott a víz, olt tárolódik, így várható, 
hogy Szegeden ma, esetleg holnap, a tető-
zés nem lesz magasabb 510—515 centi-
méternél. 

— A Maros augusztus elsején már tető-
zött. Innen áradó vizet nem kapunk, te-
llát nincs szükség semmiféle árvízvédelmi 
óvintézkedésre. 

A strandolással kapcsolatban a folyam-
rendészet ad felvilágosítást. 

— Nem tiltottuk be a fürdést a Tiszán, 
az áradás ellenére sem — mondják a fo-
lyamrendcszeten. — Ellenben a nap min-
den órájában felhívjuk a fürdőzők figyel-
mét a fokozottabb óvatosságra, mivel a 
víz az áradás miatt igen erősen örvénylik. 
Különösen a Sárgánál kell vigyázni, mert 
a Maros-torkolatból itt vágódik a víz' a 
Tiszába és az örvény még a jó úszókat is 
veszélyezteti. A jelzőbólyákat. viszont 
hiába rakjuk ki, azokat egyik óráról a 
másikra, elsodorja az ár. 

Pedagógusok 
nyári egyeteme 
310 pedagógus vett részt 

Szegeden 
nyári továbbképzésen 

A Művelődésügyi Minisz-
térium és a Központi Pe-
dagógus Továbbképző Inté-
zet megbízta a Szegedi Tu-
dományegyetemet, hogy a 
nyári hetek folyamán bizto-
sítson lehetőséget általános 
és középiskolai pedagógusok 
továbbképzésére. 

A Szegedi Tudományegye-
tem eleget téve a megbízás-
nap, július elsejétől kezdő-
dően, együttműködve a 
megyei tanácsok oktatási 
osztályaival, 

összesen 190 középiskolai 
és 120 általános iskola al-
só tagozatában tanító ta-
nárt. Illetve tanítót látott 
vendégül. 

A 2 hétig tartó továbbkép-
zésen a középiskolai taná-
rok legjobbjai közül törté-
nelem, biológia és fizika-
szakos tanárok vettek részt. 
Továbbképzésük célja ket,® 
tős volt. Egyrészt — külö-
nösen a biológia és fizika 
szakon — 

megismerkedtek a szak-
tudományuk körébe vágó 
legújabb elméleti felfede-
zésekkel 

és sok új kísérletet ls be-
gyakoroltak, másrészt — a 
történelem szakosok — 

a dialektikus materialis-
ta történelemszemlélet és 
a történelmi materializ-
mus törvényszerűségeinek 
helyességét igazoló törté-
neti- események és össze-
függések alkalmazását 
ismerték meg. 
Az általános iskolák alsó 

tagozatain tanító pedagógu-
sok továbbképzését, az egye-
tem Ságvári Gyakorló Ál-
talános Iskolájában Hámori 
Ede vezette. Itt a tovább-
képzés célja főként az új 
didaktikai elvek ismerteté-
se volt. 

A történelem-szakos taná-
rok továbbképzését Mérei 
Gyula egyetemi tanár veze-
tésével a Bölcsészettudomá-
nyi Kar történeti tanszéke 
látta el. A biológusokét dr. 
Biczók Ferenc adjunktus, a 
fizikusokét pedig dr. Ma-
kai Lajos adjunktus, a Ter-
mészettudományi Kar ok-
tatói vezették. A tanfolyam 
előadásait a Szegedi Tudo-
mányegyetem oktatói mel-
lett a Központi Pedagógus 
Toifábbképző Intézet kikül-
dött munkatársai látták el. 

A tanfolyamon résztvevő 
pedagógusok igen jól-
érezték magukat Szege-
den. 

Búcsúzáskor legtöbbjüknek 
az volt a kívánsága, hogy 
egy év múlva, amennyiben 
ismét lesz Szegeden hason-
ló továbbképzés, újra Sze-
gedre lőhessenek. 


