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Július 2-án nyílik Szegeden 

a KISZ önkéntes építőtábora 
A K ISZ Központi Bizottsága Szegeden, 

Hattyastelepen nyári önkéntes i f júsági tá-
bort szervez. A fiatalok Szeged évtizedes 
prob lémá ján® megoldásához nyújtanak 
segítséget: Hattyastelep, Alsóváros belvíz-
levezető csatornáját építik majd. A ter-
vek szerint július 2-án nyílik az építő-
tábor. 

D e ® Béla, a K ISZ Szeged városi bi-
zottságának titkára a tábort előkészítő 
munk®ró l a következőket mondotta: 
— Fiataljaink előtt nem új, nem isme-

retlen az i f júsági építőtábor fogalma. A 
szegedi egyetemi hallgatók és a középis-
k o l ® d i ® j a i már évek óta az ország szá-
mos vidékén dolgoztak eredményesen nya-
ranként az építőtáborokban. A z idén a 
K I S Z Központi Bizottsága a szegedi városi 
tanács kérésére itt nyit építőtábort. A 
f iatalok az épülő hattyastelepi vízáteme-
lőhöz a csatornát á s s ® majd ki. A ter-
vek szerint az idén 

35 ezer köbméter földet mozgatnak 
meg. 

— Nemcsak Csongrád megye felsőfokú 
oktatási intézményeinek ' és középiskolái-
n ® diákjai vesznek részt a táborban, ha-
nem az ország különböző vidékeiről, főleg 

Bács-Kiskun és Békés megyéből is ér-
keznek fiatalok. 

Mintegy kétezren dolgoznak az idén Sze-
geden. 

— A vágóhíd mögött a szérűskertben 
felállított sátortábort is társadalmi mun-
kával hozzuk létre. Terveink a lehető leg-
jobban haladnak. A Délmagyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat KISZ-f iatal ja i 
vá l l a l t® , hogy a vi l lanyt június 15-ig a 
tábor területére vezetik. A M E G Y E V I L L 

kiszesei pedig a sátrak egy részébe veze-
tik be majd a villanyt. A Víz- és Csator-
naművek fiataljai a vízvezetéket szerelik 
be, á honvédség alakulatai pedig társa-
dalmi munkával június 23, 24, 25-én a 
sátr®at . állítják fel. Már most mozgalmas 
az élet a leendő tábor területén. Érkezik a 
tábori felszerelés. Társadalmi munkások 
mérik fel a terepet, tervek szerint építik 
a sportpályákat. Két futball-, két röplab-
da- és két kézilabdapályát építenek. Ezen-
kívül asztalitenisz és egyéb sportlehetőség 
áll majd a fiatalok rendelkezésére. 

— A tábor vezetősége — mely fiatal, 
egyetemi oktatókból és egyetemi hallga-
tókból áll — 

gazdag programot állított össze a f ia-
talok szórakoztatására. 

Jól felszerelt könyvtár, f i lmvetítőgép 
vár ja a kiszeseket. Hetenként egyszer 
Csongrád megye és Szeged párt-, valamint 
állami vezetői tartanak majd előadást a 
fiatalokat érdeklő kérdésekről. 

— Munkaversenyt és különféle .sport-
versenyeket is rendezünk majd a tábor-
ban. 

A munkaverseny győzteseit a K ISZ 
Központi Bizottsága zászlóval jutal-

mazza. 
A z építőtáborban lehetőség nyílik az „ I f -
júság a szocializmusért* mozgalom köve-
telményeinek teljesítésére. 

— A z előkészítő m u n k ® a lehető leg-
jobban haladnak, így július 2-án ünnepé-
lyes külsőségek között nyitjuk meg a Kom-
munista I f júsági Szövetség Központi Bi-
zottságának szegedi építőtáborát. Elsőnek 
500 szegedi egyetemista kezdi meg a 
munkát. 

UácMn vidám fiatal 
az építőtáborba indulók közül 

Erős, szélles vállú fiatalem-
ber Berta Lászió, a Rózsa 
Ferenc Gimnázium utolsó-
éves ch® ja . Élete egyik leg-
izgalmasabb vizsgájára, az 
érettségire kés2ü l most. Né-
hány nap múlva búcsút mond 
a középiskolán®. Az idei 
nyarat azonban még együtt 
tölti osztálytársaival. A gim-
názium több száz d i ® j á v a l 
együtt 6 is jelentkezett a 
K ISZ Központi Bizottságá-
n ® építőtáborába. 

borba megy dolgozni. A Tö-
mörkény Lánygimnáziumban 
Száva Juditot, a III/b osz-
tály eminensét kérdeztük 
meg — egyet a 900 közül —, 
hogyan készül a nyári tábo-
rozásra. 

IK 

VEGH G Y U L A 

BEBTA L Á S Z L Ó 

— Kicsit csalódtam — 
mondja a fiú —, amikor meg-
tudtam, hogy Szegeden ren-
dezik meg a tábort. 

Mert ahogy elmondja, ér-
d®esebb és romantikusabb 
lett volna az ország egy ke-
vésbé ismert vidékén a tá-
borozás. De annak örül, 
hogy abban a városban vé-
gezhet hasznos munkát, ahol 
tanult. És itt is lesz bőven 
alkalom, hogy megmutathas-
sa erejét, ügyességét. 

Berta László szívesen be-
szél eddigi tábori élményei-
ről. Bodrogkeresztúron az 
építőtábor futballcsapata — 
melynek ő is tagja volt — 
barátságos mérkőzésre hív-
ta a falu csapatát. Egy kö-
vetkező alkalommal a BVSC 
ifjúsági futballcsapata láto-
gatott el Bodrogkeresztúrra. 
Jól szórakozott a rajkó-zen® 
kar műsorán is. 

És mesél, mesél, van bő-
ven kedves élmény, mely 
idén még gyarapszik. Mert 
a szegedi táborban is bőven 
lesz alkalom szórakozásra, 
sportolásra is. 
~ Es Berta Lászlót a munka 

után elsősorban a sportolás 
érdekli, hiszen ősszel a Test-
nevelési Főiskolán akarja 
folytatni tanulmányait. 

Csongrád megyéből a f iúk 
Szegedre jönnek az építőtá-
borba. 900 szegedi lány pe-
dig az ország legkülönbö-
zőbb vidékén félállított tá-

S Z A V A JUDIT 

— Életem első táborozása 
lesz az idei — mondja a ked-
ves. mosolygós kislány. — 
Ezért érthető, hogy nagy iz-
galommal készülök és óriási 
munkakedvvel indulok a tá-
borba. 

Már tavaly is nagyon 
irigykedett a harmadik, ne-
gyedik osztályosokra — 
ugyanis c s ® ők mehetnek 
táborba — és már c s ® ezért 
is nagyon várta, hogy egy 
osztállyal előbbre lépjen. 

A szegedi leányok — s így 
ő is — Mezőhegyesre, az ál-
lami gazdaságba mennek, 
ahol kukoricát címereznek. 
Igen érdekes, amint ez az 
apró termetű, törékeny kis-
lány, aki szabad idejében két 
legkedvesebb szenvedély® 
nek, az éneknek és a kézi-
munkán® él, valóságos s z ® -
előadást tart, mit jelent a 
kukoricacímerezés. 

A z is kiderül, honnan tud-
ja olyan jól. Néhány héttel 
ezelőtt ugyanis Száva Judit, 
mint KISZ-titkár, Mezőh® 
gyesre utazott és ott az ál-
lami gazdaság agronómusa 
tartott előadást, mit kell 
majd csinálniok a nyáron. A 
KISZ-gyűlésen ezt részlete-
sen tovább is adta a táborba 
induló l á n y o k n ® 

Július 20-án indu ln® a 
Tömörkény Gimnázium leá-
nyai Mezőhegyesre és már 
most jó előre e lhatározt® és 
megfogadták: úgy dolgoznak, 
hogy gimnáziumuk jó hírn® 
vét megőrizzék. Tavaly nyá-
ron ugyanis az iskola leányai 
nyerték a balatonboglárí 
i f júsági táborban a munka-
versenyt és magukkal hoz-
t ® a K ISZ Központi Bizott-
s á g ® ® zászlaját 

Végh Gyula, mint negyed-
éves biológia-földrajz sza-
kos egyetemi hallgató — el-
sősorban mint fö ldra jzsz®os 
— az ország egyik legszebb 
városán® tartja Szegedet 
Nem véletlen, hogy Sztálin-
városból Szegedre jött tanul-
ni. Megszerette, magáén® 
val l ja ezt a várost, éppen 
ezért megelégedéssel vette 
tudomásul, hogy a K ISZ 
Központi Bizottsága Szeg® 
den is szervez if júsági épí-
tőtábort Örömmel dolgoz® 
e város fejlődéséért. 

Há nem is szegedi, de 
mint fö ldra jzsz®os jól is-
meri a belvíz veszélyét, a bel-
víz veszélyeztette városrész 
l ® ó i r a váró kellemetlensé-
geket A természettudomá-
nyi karon, mint K ISZ v e z® 
tőségi tag, lelkes szervezője 
volt az ép í tő táborn® 

— Szívesen jönnek a fiuk 
a táborba — mondotta. A 
vártnál többen jelentkeztek 
és így nem is vehet részt 
minden je len®ező a munká-
ban. A TTK-ró l 130 fiú dol-
gozik majd az építőtáborban. 

Végh Gyula július 2-án, 
tehát az elsők között, kezdi 
meg a munkát. Június 30-® 
még földrajzból szigorlat® 
zik. s a v i z s g ® után, vidá-
man indul majd a táborba. 

A szegedi építőtáborból 
Balatonalmádiba utaz®, ® o l 
két hétig a nevelőotthonban 
gy®oro l j a majd leendő hi-
vatását. És azután kezdődik 
a szünet, a pihenés, az erő-
gyűjtés, mert Végh Gyula az 
utolsó évben sem akar a j ® 
les tanulmányi átlagból en-
gedni. 

H. Zs. 

Tovább Javítják Szegeden 
az üzemi étkeztetést 

Önkiszolgáló éttermek nyílnak, több konyhát bővítenek 
Szegeden a déli ó r®ban 

valóságos népvándorlás kez-
dődik és ismétlődik meg na-
ponta újra. A z üzemben, hi-
vatalokban dolgozók, az üze-
mi étkezdékbe, éttermekbe 
sietnek, míg mások ételhor-
dóikkal mennek az ebédért. 
A sok ezer ember részére 
több nagy konyhán készítik 
az ételeket. 

A z Al fö ld i Üzemi Vendég-
látó Vállalat, amelynek köz-
pontja Debrecenben van, 
Szegeden két nagy telepen, 
a Lenin körút 95 és a Ha j -
nóczy utca 15 szám alatt 
működik. A hatos egység, a 
Hajnóczy utcai 

naponta hétezer adag ételt 
készít, 

ebből 700 reggeli, 800 uzson-
na, 5500 pedig ebéd. Ez az 
üzemegység a nagyobb s z ® 
gedi üzem®et , a bíróságot, 
valamint az építőket, a trak-
toros iskolát és egyéb intéz-
ményeket iátja el rendszer® 
sen ebéddel. A z 5-ös telep az 
egyetemek, főiskolák dolgo-
zóinak biztosít meleg ételt. 

A gyermekek részére a vá-
rosi tanács művelődési osz-
t á l yán® kezelésében a Ju-
hász Gyula utcai központi 
k onyh® készítik az ízletes, 
vitamindús ételeket. 

A z illetékesekkel folytatott 
közelmúltbeli megbeszélések 
eredményeként 

több üzemi konyhát kor-
szerűsítenek. 

A z Al fö ld i Üzemi Vendéglá-
tó Vállalat 6-os számú te l® 
pére már meg is érkezett egy 
2500 literes elektromos hűtő-
gép. K a p t ® két gőzüstöt is, 
300—300 l i teres®et. A . na-
pokban szál l í tott® hozzá-
juk modern, új gázsütőket. 
Ezeket azonban még nem 
tudják munkába állítani, 
mert v á r j ® hogy az ipar 
elkészítse a megrendelt gáz-
üstöket is. így a 6-os te l® 
pen a negyedik negyedévben 
m ® teljes egészében gáz-
tüzelésre térnek á t 

A telep egyi éttermét 

a repülőtéri traktoroskép-
ző iskola étkezdéjét is kor-
szerűsítik, 

M ® meg is kezdték önki-
szolgáló étterem berendezé-
sét. A z új önkiszolgáló étte-
remben korszerű, a legna-
gyobb tisztaságot biztosító 
elektromos melegítő pultok-
kal, valamint elektromos hű-
tőszekrényekkel gondoskod-
n ® a jobb ellátásról, önki -
szolgáló rendszerrel f ® 
gyaszthat j® itt a traktoros-
iskola hallgatói a reggelit, 
az ebédet és a vacsorát is. 

A z elektromos melegítő 
pultokon ízlésesen, mű-
anyagtálkákon helyez® d 
az ételeket, 

és így mindenki maga vá-
laszthatja ki a legjobban 
megfelelőt. 

Ugyancsak a 6-os számú 
telepen, a l®osság kérésére, 
egy héttel ezelőtt 

megkezdték a vasárnapi 
kihordásos ebédeltetést is. 

A vasárnapi étkeztetés az el-
ső vasárnap ötven személy-
lyel indult, és sikerére jel-
lemző, hogy a következő hét-
re már 120-an igényeltek va-
sárnapi ebédjegyet. Az elő-
fizetők véleménye szerint a 
vasárnapi ebéd bőséges, íz-
letes volt és így segítette a 
háziasszonyok munkáját. 

A z 5-ös számú Lenin kör-
úti üzemegység is korszerű-
sít: az Ápri l is 4 ú t j ® 

a főiskolás menzán átala-
kítják az eddigi éttermet 
önkiszolgáló rendszerre. 

Itt is modern, elektromos 
melegítőpult és elektromos 
hűtőszekrény biztosítja a 
tisztaságot és az é t e l ® hű-
tését, i l letve melegen tartá-
sát. A z Üzemi Vendéglátó 
Vállalat egységeit rendszere-
sen évenként festik. 

Korszerűsítették, bővítet-
ték a Juhász Gyula utcai 
központi konyhát is, ahon-
nan az iskolásokat és óvodá-
sokat étkeztetik. Itt körülb® 
lül 

150 ezer forintos költség-
gel kibővítették a konyhát, 
a tárolót és az előkészítő 
helyiségeket, 

azonkívül női öltözőt építet-
tek melegvizes tusolóval. 
Jelenleg új irodahelyiség ki-
alakítása folyik. A kony-
ha berendezése is mo-
dernebb lett, három gőz-
üstöt kaptak, amellyel a 
legtisztább a főzés és a mi-
nőség is javul. Kisebb kony-
hagépeket is kapnak hama-
rosan. így például burgonya-
hámozót. A konyha korsz® 
rűsítésének érdekessége, hogy 

a Tatarozó Vállalat mű-
szaki dolgozói, valamint a 
városi tanács építési osz-
tályának dolgozói társa-
dalmi munkával segítették 
a modern, higiénikus 
konyha kialakítását. 

Á konyha bővítésével ismét 
több száz gyerek étkeztetése 
válik lehetővé. 

A z üzemi étkeztetés kisebb-
nagyobb h ib®kal , általában 
kielégítő. A kora nyári idő-
s z ® o t f igyelembe véve 

megfelelő mennyiségben 
a d n ® zöldféléket is. 

A 6-os számú telepen pél-
dául május 26-tól már c s ® 
új burgonyával főznek, de a 
többi telephelyen is rendsze-
resen beszerzik az idei kel-
káposztát. káposztát, karalá-
bét és zöldborsót. 

A jelenleg folyó korszerű-
sítési munkák is igazolják 
azt a törekvést, hogy a dol-
gozók részére minél jobb kö-
rülmények között, megfelelő 
étkeztetést k í v ® n ® biztosí-
tani. A fe lsorol t®on kívül 
még nagyobb összeget fordí-
t a n ® a közeljövőben az üze-

mi étkeztetés további javí-
tására. 

idén 900 szegedi úttörő 
nyarai az ország legszebb vidékein 

Június 20-án az általános 
és középiskola valamennyi 
d i ® j a megkapja a bizonyít-
ványt és kezdődik a pihenés, 
a nyári szünet.. A z általános 
iskolák kis- és nagydiákjai-
nak kellemes pihenéséről a 
szegedi úttörőelnökség gon-
doskodik. 

Idén először Szeged, vala-
mennyi általános iskolájá-
nak úttörőcsapata tábort üt, 
mégpedig az ország legszebb 
vidékein. Mintegy 900 úttörő 
nyaral, táborozik. Erre a 
célra közel 400 ezer forin-
tot ford í tan®. A z első cs® 
port június 20-® m ® in-
dul is. A Juhász Gyula álta-

lán'os iskola Kossuth Lajos 
úttörőcsapatán® 20 kisd® 
bosa utazik Budapestre. A 
következő csoport, a Peda-
gógiai Főiskola gyakorló ál-
talános iskolájának úttörői 
június 22-én két hétre Sop-
ronba utaznak. 

Legnagyobb létszámmal a 
Ságvári. gyakorló általános 
iskola úttörőcsapata indul 
el. Parádfürdőn nyaral két 
hétig az iskola 71 úttörője 
és 18 kisdobosa A szegedi 
iskolák közül többen a vá-
rosi úttörőelnökség bélapát-
falvi központi tábora mellett 
ütik fel táborukat. 

VAN VAGY NINCS? 
A barátom, aki 

énekkarvezető, mész, 
sziről integet az ut-
cán. 

— Várj csak, öre-
gem. Olvastam a cik-
ket az újságban. 
Szép, hogy a cikk a 
mai nyugati zene-
szerzők kórusainak 
előadását is javasol-
ja. De hát honnan 
vegyünk ilyeneket? 
Haladó nyugati kó-
rusok? Vannak ilye-
nek egyáltalán? 

Aztán bevallja, ő 
Ugy tudja, az egész 
mai nyugati zene ... 
hm ... hogy úgy 
mondja ... Szóval, 
hogy az egész mai 
nyugati muzsika úgy 
ahogy van, reakciós 
disszonancia, egzisz-
tencialista dodekafo-
nia, meg ilyenek... 

Sietek megnyug-
tatni, hogy téved, 
hogy igenis vannak 
haladó zeneművek és 
kórusok is. 

— Ez így túl álta-
lános — kifogásolja 
barátom —, konkrét 

Életkép és kritika 

műveket, szerzőket 
és címeket kérek. 

Ezt is lehet. Itt 
van például a fran-
cia Louis Durey. Vi-
lághírű zeneszerző, 
tagja annak a Hatok, 
nevű csoportnak, 
amelyből olyan nagy 
alkotók kerültek ki, 
mint Honegger és 
Milhaud. Durey — 
többek között — írt 
énekkari kompozí-
ciókat is. Méghozzá 
milyeneket! Nazim 
Hikmet, Ho Si-min 
és Eluard verseire 
kórusműveket, Mao 
Ce-tung szövegére 
pedig Nagy menete-
lés címmel kantátát. 
Ezek a nevek önma-
gukban is bizonyít-
ják, hogy Durey von-
zódik a haladó esz-
mékhez. Ez a legke-
vesebb, amit megál-
píthatunk erről. 

— No de — aggo-
dalmaskodik tovább 

barátom —, hogyan 
lehetne ezeket a mű-
veket megszerezni? 

Hogyan? Ez csak-
ugyan nem könnyű 
kérdés. De azért le-
hetne valamit csinál-
ni. Mesélem, hogy 
Sosztakovics VII. 
szimfóniáját, ame-
lyet a második vi-
lágháború idején irt, 
1942. március l-én 
mutatták be Kujbi-
sevben, de négy hó-
nappal később Tos-
ca.Tnni már Ameriká-
ban vezényelte. A 
mikrofilmre veti 
partitúrát repülőgé-
pen vitték Ameri-
kába. 

Barátom hallgatja 
a történetet, s ami-
kor a végére érek, 
elkomorul az arca. 
Látom szemében az 
elszántságot: hoí az 
a repülőgép, kész ó 
akár utcai harcban is 
megverekedni vala-

melyik párizsi köny* 
vesbolt előtt Durey 
kottáiért. 

De aztán ismét fel-
derül az arca, hiszen 
most nincs háború. 
Postán is meg lehet 
rendelni ezt az anya-
got és esetleg kiad-
hatná a Zeneműkia-

• dó vagy a Népműve-
lési Intézet. 

No de eddig miért 
nem adtak ki ilyen, 
vagy hasonló kóru-
sokat? Rejtély. Ba-
rátom megint elko-
morul. 

— Te, lehet, hogy 
a kiadók egyszerűbb-
nek tartják mégis 
ezt a harcosabb meg-
oldást? Hogy úgy 
szerezzük meg eze-
ket az anyagokat, ha 
szükségűnk van rá, 
ahogy tudjuk? Repü-
lőgéppel, csatahajó-
val, utcai harcokban; 
verekedve? 

Ki tudhatná ezt7 

Mindenesetre- úgy 

látszik. 

Ö b. 


