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táncjátékról viszont nem so-
kat árulnak el. Annyi b u -
nyós, hogy a témát 

a népéletből merítették 
éspedig Sándorfalváról, Tá-
péról és Tiszaszigetről szár- egymásra, de még csak gon-
mazó, de eddig fel nem tár t dolatukban sem fordul meg. 
népzenei és népi tánc-elemek hogy egybekelésük után bár-
feldolgozásával. melyikük is elhagyná a má-

Az együttes nem szereti sik kedvéért, kényelméért a 
maga körül a h í rverés t Az közös ügye t az együttesben 
indokolatlan, túlzott szerény- való szereplést Az együttes 
séget a szemükre ls lehet több vezetőjének felesége ls 
vetni. Ahol ugyanis komoly szerepel a kollektíva műso-
munka folyik, arról beszél- ralban. Együtt lelkesednek, 
ni kell egyrészt a munká- dolgoznak az együttes többi 
ért, másrész t hogy mások is tagjával, mintegy 
okuljanak belőle. Egészen 
véletlenül tudtuk meg, hogy nagy családot alkotra 
az együttes vezérkara, Ba- -
logh András művészeti, a tfepi_ kul túra művelésében. 

Az igazi kollektív szellem titka 
egy műkedvelő művészeti csoportban 

• O H M M B • W B H B M I ^ B M B K 
Ujabb szép tervek az EDOSZ-együttes programjában 

Nem kis büszkeség, hogy ményvári Imre, Csermák rasztfiatalja. Az ilyen 
Szeged olyan műkedvelő József és a többiek, akik együtteseké a jövő ame'v-
csoporttal is rendelkezik, esetenként elejétől végig ben egyaránt megtalálja "a 
amelye'. eddigi szereplése megvitatnak egy-egy ú j for- helyét az i f jabb és idősebb 
alapjan méltán soroltak az gatókönyvet. nemzedék, a kétkezi dolgozó 
ország negy legjobb együt- Az elméleti felépítést gya- és a szellemi munkás, a be-
tese koze. Ez pedig az korlati tényekkel igazolják, osztott és a vezető, hiszen 
EDCSZ több mint 120 tagú vagy módosít ják, a kompo- egy a cél: szórakozva tanul-
enek-, zene- és táncegyütte- zíciókat élő szokásókkal, bő ni és tanítani, 
se, amely nemcsak itt, szű- hagyományismerettel színe-
k e t b hazá jában és fővárosi sitik — különösen a faluról 
fórumokon muta t ta m á r be bekerült munkásfiatalok. Az 
tudását, művészi felkészült- együttes vezetőivel tehát 
ségét, hanem külföldön is, 
például Lengyelországban. A közvetlen, 

" kapcsolatuk. 
Szeged, Budapest, Várpalota, Ez azonban még mind ke-
Szerencs és Csongrád me- vés. , 
gye nagy élelmiszerüzemei- Xz együttes vezetői közt 
ben való fellépések — után olyan emberek is vannak, 
ismét külföldön szerepelnek a k i k munkahelyükön szintén 
majd. Több helyről kaptak vezető beosztásban dolgoznak, 
már meghívást: Ausztriából, de nem hivatalból szeretik 
I-engyelországból és Bulga- a műkedvelő kulturál is mun-
riaból. kát, hanem magánszorga-

A külföldi utak közül még lomból, ügyszeretetből. Ezek 
nem választottak, úgy gon- közé tartozik az együttes ve-
dolják, a r ra ráérnek még. zetője, Balogh András is, 
Nagyobb gondjuk ú j műso- a k i a Szegedi Konzervgyár-
ruk összeállítása, amelyet ban művezető. A kollektíva 
meglepetésnek is szánnak, erősítő, összefogó szelleme 
Varázstilinkó címmel egész p e d j g még inkább abban nej-
estét betöltő ú j táncjátékot lik, hogy fiatal fér jek és fe-
muta tnak be hamarosan. A leségek — összesen 14 pár 

— közös szerepléssel vesz-
nek részt az együttes mun-
kájában. Már most is szá-
mon tar tanak néhány 
menyasszonyt és vőlegényt, 
akik az együttesben talál tak 

Márciusban és áprilisban fizetik ki 
üzemeinkben 

az 1980. évi nyereségrészesedést 
Megjelent a Pénzügyminisztérium végrehajtási utasítása és a SZOT elnökségének 

irányelvei a több éves nyeresegrészesedési rendszerrel kapcsolatban 

A szegedi üzemekben is lamháztar tás konyhájára , a 
valóra váltotta a hozzá fű - társadalom közös kasszájába. 
zött reményeket és a gazda-
ságos termelés nagyszerű 
ösztönzőjévé vált a nyere-
ségrészesedési rendszer. Élet-
beléptetése óta sok millió 
többletbevételt hozott az ál-

Katonai díszpompával 
temetik el 

Gesztey Mihály őrnagyot 
Ma délután a Belvárosi 

temetőben kísérik utolsó út-
jára Gesztey Mihály kom-
munista harcost családtag-
jai, a szegedi üzemek, in-
tézmények, hivatalok dolgo-
zói, az elvtársak, a harcos-

sírhoz a koporsót, m a j d há-
romszoros díszsortűz és az 
Internacionálé hangjai mel-
lett helyezik sírba. Ezután 
a fr iss hantokra a megemlé-
kezés virágait helyezik el a 
szegedi üzemek, hivatalok. 

társak. Temetése külsőségek- intézmények dolgozói. A sí-
ben is méltó lesz a munkás- ron koszorút helyez el az 
mozgalmi harcos nagyszerű MSZMP Szeged városi bi-
életéhez. A Belvárosi temető zottsága, a BM-szervek 
kupolacsarnokában ravata- Csongrád megyei pártbizott-
lozták fel Gesztey Mihály sága, a BM Csongrád megyei 
elvtársat. Koporsójánál ma rendőrfőkapitánysága, a Bel-
délután 2 órától a párt, Sze- ügyminisztérium Terv- és 
ged fegyveres szerveinek ve- Pénzügyi főosztálya, a BM 
zetői, valamint az állami ve- Szeged városi és járási ka-
zetők állnak díszőrséget. pitánysága. A temetésre ma 

Délután fél három órakor délután 13 órától külön vil-

H'oWmann József zenei ve-
zető és Mezey Károly tánc-
koreográfus a napokban ösz-
szeült, hogy az együttes jövő 
évi programját összeállítsa. 
Szinte minden 
sorra vették, hogy 

kire milyen feladat vár: 
embereik képességeit és 
munkakörülményei t egy-
aránt — tekintve, hogy a 
Pincegazdaságtól a Papri-
kafeldolgozó Vállalatig — 
szinte valamennyi szegedi 
élelmiszeripari üzem dolgo-
zói képviseltetik magukat az 
együttesben. 

Az együttes jövő évi költ-
ségvetésében csak az állami 
támogatás 150 ezer f o r i n t 
S amit még ehhez egy-egy 
üzem ad, kerekedik fölfelé 
az összeg, amelyből okosan 
fazdálkodnak majd . Érde-
mes viszont betekinteni az 
együttes belső életébe. Miért 
is olyan erős i t t a kollektív 
szellem, amely a műkedvelő 
csoportot a sikeres szereplé-
sekre vi t te eddig is? Az ön-
magában természetes, hogy 
az együttesben helyet kap-
tak tápai parasztfiúk és lá-
nyok is, mint valamelyik 
élelmiszeripari üzem mun-
kásai. 

Ugyanilyen természetes, 
hogy velük együtt . táncol-
nak, énekelnek, muzsikálnak 
szakmunkások, segédmunká-
sok, konzervesek, hentesek, 
vágólegények, asztalosok, 
paprikások és így tovább. 
Hetenként két alkalommal 
két-két órán át próbálnak 
-hivatalosan*, rendszerint 
viszont ennél többet, ha úgy 
k ívánja egy-egy műsorszám 
összeállítása. A megokolás 
— hogy bár különböző mun-
kahelyeken dolgoznak az 
együttes tagjai és mégsincs 
köztük soha vita, nézetelté-
rés — is természetes és el-
fogadható, de ez még önma-
gában nem magyarázza meg 
köztük a jó kollektív szel-
lem létét. Ennek megértésé-
hez az is csak kiegészítésül 
szolgál, hogy az együttes ré-
gi és tekintélyes tagjai ak-
tívan részt vesznek vezetőik 
tanácskozásában, mint pél-
dául Ábrahám András, Ke-

a népi kul túra kincseinek 
elsaját í tásában és megőrzé-
sében. 

Hát ez a nagy - t i t k a - en-
nek az együttesnek, mint 

emberüket ahogy a deszki délszláv tánc-
együttesnek is, amelyben épp 
úgy táncol fiatal orvo6 és a 
község szerb nyelvű Iskolá-
jának igazgató-tanítója, mint 
az i f j abb generáció sok pa-

az MSZMP Szeged városi bi 
zottsága nevében Bódi Lász-
ló országgyűlési képviselő, 
az MSZMP Szeged városi 
végrehaj tó bizottságának 
tagja búcsúztat ja Gesztey 
e lv tá rsa t Munkásságára Sza-
bó Tibor százados, a BM-
szervek Csongrád megyei 
pártbizottságának t i tkára 
emlékezik vissza. A fasisz-
ták elleni veszélyes harcok-
ra, az együtt eltöltött nehéz 
évekre Gesztey elvtárs har-

i coetársa. Trischler Ferenc, a 
Partizánszövetség tagja em-
lékezik. 

Gesztey Mihály elvtárs ra-
vatalánál utolsó tisztelgő lá-
togatást tesz a karhatalom 
díszszakasza. Csapatzászlóval 
vonulnak ki a f iatal harco-
sok taní tójuk temetésére. 
Az el lenforradalmat követő 
időkben ugyanis Gesztey 
elvtárs a karhatalomnál tel-
jesített szolgálatot, szervező-
je volt a fegyveres testület-
nek. 

A búcsúztatók után rend-
őrtisztek vállukon •viszik a 

lamosjáratok indulnak a Du-
gonics t é r rő l 

A felosztható nyereségrésze-
sedés két évvel ezelőtt 
Csongrád megye és Szeged 
üzemeiben összesen 15 mil-
lió forint vo l t Tavaly már 
ez az összeg alig volt ke-
vesebb, mint 19 millió forint. 

Vállalataink az idén is jól 
sáfárkodtak az állami va- zéjában már 
gyónnál, s jelentős nyere- hogy 
ségrészesedésre számíthat-
nak. 

Ennek kifizetésére illetékes 
hely tá jékoztatója szerint 
előreláthatóan márciusban 
és ápril isban kerül sor. 

A nyereségrészesedési 
rendszer pozitív eredményei 
ellenére még korántsem tö-
kéletes, bár az 1960. évi sza-
bályok megállapításánál már 
lényeges előrelépés történt. 
Igen jelentős intézkedés volt 
az, hogy 

a vállalatok még az év 
elején megismerhették a 
nyereáegrészesedés feltéte-
leit, 

s így a korábbiaknál bizton-
ságosabban tájékozódhattak 
a részesedés évközi alakulá-
sáról. 

Az elméleti és gyakorlati 
szakemberek széleskörű be-
vonásával lefolytatott viták, 
valamint az eddigi tapaszta-
latok -elemzése a lapján már 

korábban megállapítható 
volt, hogy elvileg lehetőség 
van a több évre szóló nye-
reségrészesedés! rendszer be-
vezetésére. Ennek azonban 
1960-ban még nem voltak 
meg az előfeltételei. Az or-
szággyűlés egyik közelmúlt 
ülésén azonban a pénzügy-
miniszter költségvetési expo-

arról beszélt. 

elérkezett az idő az újabb 
nyereségrészesedés! rend-
szer kidolgozására. 

Néhány héttel ezelőtt kor-
mányhatározat is született. 
Ezzel kapcsolatban most je-
lent meg a Pénzügyminiszté-
rium által kidolgozott végre-
hajtási utasítás. 

A végrehajtási utasítás 
tar talmazza a több évre ér-
vényes szabályokat. Ezek 
szerint 

Pedagógusszakszervezeti aktivisták 
továbbképző tanfolyama 

Kétnapos továbbképző 
tanfolyamot rendez az isko-

felelőse a közelmúltban le-
zajlott hatodik pedagógus 

lai bizalmik és szakszerve- szakszervezeti kongresszus 
zeti etnöikök részére a Pe-
dagógus Szakszervezet 
Csongrád megyei bizottsága. 
A tanfolyam tegnap, szer-
dán kezdődött 

határozatát s az ebből adó-
dó feladatokat ismertette. 
Délután Nikolényi György, 
a Pedagógus Szakszervezet 

Endre gyakorló gimnázium-
ban. Csongrád megyéből 
mintegy 130 pedagógus vesz 
részt a tanácskozáson. 

Ságvári járási t i tkára, népművelési 
felügyelő a falusi kulturális 
munkáról tar tot t előadást. 

Ma, csütörtökön délelőtt 
került sor Szabó István, az 

Tegnap, szerdán délelőtt MSZMP Csongrád megyei 
Juhász Nagy Antal, a Szak-
szervezetek Megyei Tanácsá-
nak t i tkára tartot t előadást 
a szakmaközi bizottságokról, 
m a j d Papp József, a Peda-
gógus Szakszervezet megyei 
bizottságának köznevelési 

bizottsága munkatársának 
politikai tájékoztatására. 
Ezután ökrös János, a Pe-
dagógus Szakszervezet 
Csongrád megyei t i tkára a 
szakszervezet érdekvédelmi 
munkájáró l tar t előadást. 

Gál György Sándori 
ÜT A MUZSIKÁHOZ 

Érdekes és feltétlenül 
hasznos kísérlet ez a könyv. 
A jólismert nevű szerző egy 
népszerű zeneesztétika át- hődés mellett az emberábrá-
nyúj tásá t kísérli meg e mű- z o l á s legköltőibb csúcsain 
vében. Különösen módszere j a r . Dosztojevszkij Írói egyé-

I f I f a le t t ls — könnyed hangú frá-

1UU KÖNYVESPOLC 
I az e lmúlt 15 esztendőben, : 

igen sajátos: a zeneismere-
tet, a muzsika magasrendű 
élvezetéhez vezető u ta t a 

niségét, regényének körül-
ményeit, világnézetének sa-
játos vonásait Török Endre 

testvérművészetekkel való értékes tanulmánya világít-
összevetéssel igyekszik elő- j a meg a kötetet lapozok szá-

szetről szóló maradandó gon-
dolatokat. 

TARKA SZŐTTES 
A népszerű Olcsó Könyv-

tár sorozat kétkötetes elbeszé-
lés gyűjteménnyel lepte meg 
olvasóit mai magyar szer-

segíteni. Igy például a zenei mára . 
ritmusról beszélve rávilágít 
a drámai dialógus, a képző-
művészeti alkotás, az épü-
ietkonstrukció, a vers és az 

ami 
az elmúlt 15 esztendőben, a 
felszabadulás óta eltelt évek-
ben életünkben előbukkant. 
Elgondolkodtató és gondo-
latébresztő írások közelmúl-
tunkról, jelenünkről e nap-
lójegyzetek. Hasonlóképpen 
érdekesek az irodalomról, 
színházról szóló jegyzetek is. 
amelyeket a kötet második 

s é lespen-
zőktől, a fenti kedves cí-
men. Harminchét író elbe- felében találunk, 

SCHILLER VÁLOGATOTT szélését ad ja a gyűjtemény, géjű szellemességével ha t 
ESZTÉTIKAI ÍRÁSAI többnyire egészen friss al- r ánk A fasizmus hazugságai 

emberi szervezet r i tmusara. l e r ^ m l e ^ v tiszteletére e 
A könyv erteket es nem ke- f i n o m fc , g e n s z é p k ö n t ö s _ 
vésbé közérthetőségét a mű 
vészi reprodukciók egész 
sora egészíti ki, e mellett 
hatalmas kotta-példatár is 
szolgál az olvasónak. Egy-
szerű, világos stílussal ad ja 

kotásokat. Mint az olvasó- címmel közreadott, töpren 
A Magyar Helikon a Schil- hoz intézett rövidke tanul- gésszerű hosszabb gondolat-

mányban Koczkás Sándor fut tatás . Nem tölti rosszul 
í r ja . főként a r ra törekedtek idejét az olvasó, ha bepil-
ezzel, hogy felidézzék, érzé- lant az író e vaskos kötetre 
keltessék ú jabb novelliszti- való értékes tűnődései mögé. 

légkörét. A 
Könyvkiadó 

Olcsó Könyvtár sorozatának 

ben közreadott válogatással 
adózik a nagy német költő 
emlékének. A kötetbe kánk eleven 
Schiller prózájából azokat a Szépirodalmi 
műveket vette fel a váloga-

ezzel valóban jelentós segít-
séget ad a zenebarátok tá-
borának. A müvet ízléses és 

Balázs Anna: 
AZ ÁJTATOS ANYÓS 
A Szépirodalmi Könyv-

__ kiadónál jelent meg a fő-
György Mihály," amelyekben és az 1958-ban megjelent ként f inom lélekrajzairól is-

. - . . . . . . • , tás m u n k á j á t végző és be- korábbi novelláskötetei, az 
elo mondanivalója! es mina- tanulmányt írt Vajda 1955-ben megjelent Friss szél 

Ahan 10lÉ>nr.0S sefflt- _ .. J . - . . . 
megtalálhatók a 
fonto&abb 

költő leg-
mához is , , , _ . , LUU UUŰ-4LMJ LA a -4. 

8 0 n d 0 f " d i ó , leginkább időtálló esz-
tétikai gondolatai. E kötet 

meg a Zeneműkiadó Válla 
let. 

Dosztojevszkij: 
A FÉLKEGYELMŰ 

A klasszikus orosz iroda 

is élő irodalmunk sokszínű-
egyébként a Magyar Helikon ségéről. 
ú j sorozatának egyben be-
vezetője is. "Vallomások a 
művészetről* címmel ugyanis 

Szüreti fürt után ez a két mer t írónő elbeszéléseinek e 
kötet is nemcsak jó szóra- legújabb gyűjteménye. Ezek-
kozást nyúj t , hanem képet bői az írásokból is kitűnik, 

hogy mindenekelőtt a belső 
folyamatok, a jel lemalaku-
lások izgatják írói fantáziá-
já t és bontakoztatnak kl tol-
la alatt nagy szenvedélyeket 

lom e kiemelkedő alkotását ízlésesen megformált köte-
a Magyar Helikon Klasszt- tekben gyűjt ik ma jd 
kusok sorozatának jól ts- a z oka t a műveket, amelyek-
mert díszes kivitelében kap- b e n a 2 ókor legjobbjaitól 
ja kézhez az olvasó. A mű k e z d v e a legújabb kor 
megjelentetését újdonsággá óriásaiig költők, írók, gon 

Goda Gábor: 
NAPLÖFÜZETEMBŐL 

Sajátos m ű f a j ú könyvet vagy lelki torzulásokat. Az 
össze bocsátott ú t j á r a a Szépiro- alapot azonban mindenkor 

dalmi Könyvkiadó. Maga a a valóság ta la ján veti meg, 
szerző mondja - könyve vé- s a mai élet egy-egy érde-
géhez fűzött megjegyzésé- kes f igurája , t ípusa születik 
ben, hogy írásainak egyike meg történeteiben, konflik-
sem tar t igényt a - t anu l -avat ja Makai Imre szép, ú j dolkodók, festők tá r ják fel 

fordítása, amellyel tolmá- e iőt tünk az alkotóművészet many* műfaj i meghataroza-
csolja e művészi és megrá- t i t k a i t . Arisztotelésztől Gor- s á r a - hiszen csupán egy-egy 
zo regényt Dosztojevszkij Thomas Mannig és 
maga s legkedvesebb írása- J 5 ' . * 

Aragonig olvashatjuk m a j d 
e kiadványokban a művé-

nek tartotta e müvét, amely-
ben valóban a Bűn és bűn-

kérdéshez fűzött írói jegy-
zetről és reflexióról van szó. 
S csakugyan e — sokszor 
súlyos mondanivalójuk mel-

tusaiban. Különös ízű, érde-
kes olvasmányok sorakoz-
nak a kötet lapjain, s a ko-
morabb vagy derültebb szí-
nekkel rajzolt elbeszélések 
megkapó világokat tárnak 
fel. 

az alap jövedelmezőségei 
továbbra is évenként, sz 
előző évi tényleges ered-
mények alapján állapítják 
meg, 

de az eddigiektől eltérően 
az úgynevezett szorzókul-
csokat több évre előre 
meghatározzák. 

Az egyes minisztériumok fi-
gyelembe veszik a vállalat 
előtt álló feladatokat, meg-
ál lapí t ják az önköltségcsök-
kentésével elérhető megta-
karí tás mértékét , s ennek 
figyelembevételével határoz-
zák meg a nyereségrészese-
dési fe l té te leket 

Az előre, több évre meg-
állapított feltételek előnyö-
sek a vállalatokra, s a dol-
gozókra e g y a r á n t Ösztönzi 
őket a tar talékok mielőbbi 
feltárásácjL, mer t 

az elért többleteredmény-
l>ől nemcsak az adott év-
ben, hanem sz utána kő-
vetkező két évben Is, te-
llát összesen három éven 
át kapnak nyereségrésze-
sedést 

Az Irányító szervek a ko-
rábbinál szélesebb körben 
érvényesíthetik m a j d azt az 
eddig is folytatott gyakorla-
tot, hogy a Pénzügyminisz-
tér iummal egyetértésben a 
nyereségrészesedés általános 
feltételein felül a vállalatok 
részére speciális vagy nép-
gazdasági szempontból külö-
nösen fontos feladatok tel-
jesítésére 

ösztönző külön fettételeket 
írjanak elő. 
A SZOT elnöksége az üze-

mi tanácsok munká jának 
elősegítésére 1961 -tői a ré-
szesedés egységes elvek alap-
ján történő elosztására irány-
elveket adott kl, s ezzel 
kapcsolatban megjelölte a 
szakszervezetek feladatait . 

H o r n D c z a Ő 
I n d i á b a n t a z o t f 
Az össz-indiai szakszerve-

zeti kongresszus elnökségé-
nek meghívására, a magyar 
szervezett dolgozók képvise-
letében szerdán Indiába uta-
zott Horn Dezső, a SZOT 
ti tkára. Részt vesz az össz-
indiai szakszervezeti kong-
resszus januárban sorrake-
rülő 26. ülésszakán. 

Százezer csomó 
hónapos retek 

Ujabb kétezer darab me-
legágyi üvegablakot vásá-
roltak a tavaszi ha j ta to t t 
paprikapalánta neveléséhez 
a mlhályteleki U j Élet Ter-
melőszövetkezet gazdái. A 
paprikamag elvetéséig azon-
ban még bőven van idő. A 
télvégi s a kora tavaszi hó-
napokban a régi és az ú j 
melegágyi üvegablakok alól 
százezer csomó hónaposret-
kei akarnak értékesíteni. 


