
Jelentjük a közgyűlésnek... 
A szegedi központi irodán egész keresztmetszete, pénz- időben az ellenőrző bizott-

azt mondták: biztosan ott- és anyaggazdálkodása mind ság, tán több is lett volna. S 
hon maradt. Kemény a hl- Itt van. S az ellenőrző bi- az akkori pénztáros talán 
deg, havasak az utak. . . zottság elnökének ajtaja éppen az ellenőrző bizott-

Algyői lakásán, a Temető mindenki előtt nyitva áll, ságnak köszönheti, hogy 
utcában kedves öregasszony, bármikor betekinthetnek az nem került később bíróság 
a felesége fogadott: iratokba, s láthatják, mit, elé. 

— Elment még a hajnali mikor, hova tett, mire for-
buaszal a kertészetbe, ott dított az igazgatóság. It Öten vannak 
megtalálja. van például a tavalyi pré-

Végülis behavazott öntöző- miumkeret felhasználása, °ten vannak: Czirok Imre, 
cső-rakások között bukkan- melyről szintén jelentés ké- Ba^ogh Imre, Szabó Imre, C. 
tam rá füzettel, krétával, ce- szült a közgyűlésnek. A ker- Pataki József és Boldizsár 
ruzával a kezében, számolt: tészeti brigád 194 ezer fo- Istvánné, minden brigádból 
megvan-e mind, amennyit je- rint prémiumot vett fel. e g y személy. Egyszerű pa-
Ien tettek? Szabályosan, a teljesítmé- rasztemberek és élnek köz-

Czirok Imre 77 éves és 11 nyek alapján osztották el. gyűlés adta jogaikkal. Kér-
esztendő lelt el azóta, hogy Az egyes üzemegység dolgo- dezhetné valaki: diplomás 
először választották meg a zói 143 ezer 639 forintot, emberek, milliókért felelő 
szegedi Felszabadulás Tsz- míg a hármas üzemegység szakvezetők sokan vannak 
ben az ellenőrző bizottság 40 ezer forint prémiumot ka- itf:> s n e r n veszik-e bizal-
elnökének. Kérdezem a hu- pott a termelési tervek tel- matlamságnak vagy zaklatás-
szárosan hegyes bajszú, ap- jesítésének megfelelően. A n a k a gyakori ellenőrzése-
rótermetű, nagykucsmás em- szállítók prémiuma pedig k e t ? 

bértől: 143 ezer 600 forint volt. Az — Sohasem — mondja 
— Bírja-e még? ötezer ellenőrzésről szóló jelentés- Imre bácsi. — Sőt, hogy tel-

hold, meg rajta az 50 milli- ben az is benne áll, hogy a jesebb legyen a bizalom a 
ós vagyon állandó ellenőrző- 2-es üzemegység lemaradt a gazdák részéről, gyakran 
se, fiatalnak sem gyerekjá- termelésben, jogosan hagy 
ték. ták ki a premizálásból. 

Derűsen mosolyog: 
— Hogyne, bírni is aka- A bankba is eljárnak 

rom még vagy 10 évig. Meg Egy másik jelentésben ar-

maguk kérik. 
Olykor nem tévedhet-e az 

ellenőrző bizottság is? Hi-
szen szántó-vető emberek 

aztán nem is egyedül esi- JxH Olvasok, "hogy a segéd- voltak, nem mindegyikőktől 
nálom hanem együtt a bi- ü z e m e k b e n n e m v e z e t i k k í v á n j u k e]> h o g y t e l j e s b i z_ 

Kezdeném a tulajdonkép- ^ T T u v a ^ l l ^ L ^ l t t < > n S á g g a l m z o g ^ a k a 

peni riportot de nem boldo- d o l g o z o t t munkanapok szám- 1 l o s s z á m o k 6 5 a z e z e r m á " 
gulok Imre batyo szeretne, bavételének A sertéstelepen Z R a k rengetegében, 
ha minden szabalyosan ke- b a j v a n a tisztasággal, a - Ha kell, külső szakem-

kéznél3a d^urrontáctó" t a k £ ^ ^ ^ * * * * h<* y 

A h á z i i r a t t á r S f e l h a s S s z ' a b á S » * ^ ^ ? 
rűen történik, az elhullás a a v a r 0 S 1 n e p i ellenorzes szá-

Az algyői lakáson az ágy megengedettnél kisebb. Az mos vizsgálata is bizonyítja, 
vége meg a búbos kemence algyői marhanevelő telepen önérzetes büszke pír gyullad 
közti résben stelázsi áll. füg- egy üsző a jászolba esett, s a z ö r e g g a z d a e m b e r a r c á n : 
göny van előtte, s mögötte mert az istalloor nem volt a T . . . . . . . 
egymásra halmozva évjárat helyén, az állat megfulladt. - Igen> a n e p i e l l c n o r z e s , s 

szerint kötegezett iratok. Az ügyet kivizsgálták, s a m é g mindig a legnagyobb 
Mindez megvan az irodán, vétkest a fegyelmi bizottság rendet találta nálunk. . . 
sőt a megyei jogú városi ta- elé állították. 
nács mezőgazdasági osztá- Az éves munkatervből lá-
Iyán is. Azonban a jelenté- tam, hogy az ellenőrző bi-
sek, jegyzőkönyvek, éves zottság még a Magyar Nem-
munkatervek a házi irattár- zeti Bankba is eljár. Kívül-
ból sem hiányozhatnak, álló szakértő segítségével 
Megkérdezi, melyik évjárat félévenként megvizsgálják: 
kell, s a kis asztal azonnal hogyan gazdálkodik a tsz a 
megtelik papírokkal. Talá- kapott hitelekkel, megfelelő-
lomra kézbe veszem az idei haladnak-e a beruházá-
első negyedévi általános el- sok, és gondoskodik-e az 
lenőrzésről szóló aktákat: igazgatóság rendesen az ese-

„Jelentjük a közgyűlésnek dékes hitelek törlesztéséről. 
(1964. április 13-án) ellen- Számtalanszor váratlanul 
őriztük, hogy a földjáradé- ellenőrzik például azt is, 
kát megkapta-e mindenki hogy a keretutalványokon ki-
rendesen. Jelentjük, hogy a adott takarmányt valóban 
tsz földjáradék címén kifize- megkapják-e az állatok, 
tett 311 ezer 396 forintot. Jegyzőkönyvek tanúskodnak, 
Megállapítottuk, hogy az hogy a tavaszi vetéseknél 
öregebb gazdák közül idő- ellenőrzik a vetőmagnormá-
közben többen elhaltak, kat, a talaj minőségét, fel-
Gondoskodtunk, hogy pénzű- mérik a holdakat, megvan-e 
ket jogos örököseik felve- minden, amit a vezetők je-
hessék. Akik nem jelentek lentettek. Egy külön feljegy-
meg, azoknak postán küld- zést találok arról, hogy Lu-
tük el. Ellenőriztük a szoci- dányi Márton 10 napi mun-
ális alap felhasználását is. kájával adós maradt a tsz. 
150 rászorulónak szabályo- Az ellenőrző bizottság in-
san 99 ezer 965 forint 50 tézkedett, hogy a kárvallott 
fillér szociális segélyt utalt járandóságát utólag fizessék 
ki az igazgatóság." ki. Egyik pénztárellenőrzés-

Tovább lapozgatok, s már nél 300 forint hiányt talál-
látom: a hatalmas vagyon tak, s ki tudja, ha nem jön 

Búcsúzom Czirok apótól, s 
azt hiszem, most ő sem bán-
ja. Zárszámadásra készül a 
tsz, nemsokára ismét oda kell 
állni a plénum elé, jelenteni 
kell a közgyűlésnek, hogy . . . 
S addig még elképesztően sok 
az ellenőrizni való. 

Csépi József 

öhaióink írják 

Áz iskolaorvosok figyelmébe 
Közismert Szegeden, hogy nem tudtak tanácsot adni, 

december végén ételmérgezés utána a KÖJÁL-hoz fordul-
történt az általános iskolák tam, ahol javasolták, küldjük 
napközi otthonaiban. A be- a gyermekeket a poliklinikó-
tegség tünetei: gyomorfájás, ra, vagy a rendelőintézetbe, 
hasmenés és hányás. A Ezt a megoldást nem talál-
KÖJÁL, valamint az egész- tam túl szerencsésnek, mert 
ségügyi szervek azonnal mű- a Dózsa György általános is-
ködésbe léptek, s érdeklődtek kólától mindkét egészségügyi 
az iskolákban, hány gyerek intézet igen távol van, s a 
betegedett meg. De ezenkí- betegség tünetei miatt a 
vül alig tettek valamit. Pedig gyermekek nem is tudták 
orvosi segítségre lett volna volna felkeresni ezeket a he-
szükség. Egymás után jelent- lyeket. A leghelyesebb ter-
keztek a tanulók panaszaik- mészetesen az lett volna, ha 
kai. Haza nem küldhették az iskolaorvos a helyszínen 
őket, mert a szülők munká- tartózkodik és elsősegélyt 
ban voltak. Felhívtam telefo- nyújtott volna a tanulóknak 
non az I. kerületi tanács és nevelőknek, 
egészségügyi csoportját. Itt Papp Sándor 

Zárszámadás 
Lassan véget ér 1964. említettem a sok hasznos te-

llyenkor hivatalokban, in- vékenységből. Mi, az állandó 
tézményekben, üzemekben a bizottság tagjai köszönetet 
számvetést, a zárszámadást mondunk a kerület lakossá-
készítik. így mi, a II- kerti- gának önzetlen munkájáért, 
leti tanács építési- és köz- s arra kérjük őket, jövőre is 
lekedési állandó bizottságé- támogassák a tanácsot mun-
nak tágjai is számba vesz- kájában. ^ ^ Ferenc 
szűk, mivel gazdagodott vá-
rosrészünk 1964-ben. Az el-
ért eredményekkel elégedet-
tek lehetünk, s köszönetet 
kell mondani a kerület la-
kosságának, akik az idén sok-
sok társadalmi munkát vé-
geztek. A Retek, a Hóbiárt 
basa, a Sándor, a Róna, a 
Vajda utcában és a Gyevi 
soron a lakosság társadalmi 
munkával ásta ki a vízháló-
zat bővítéséhez szükséges ár-
kot. A Dorozsmai út külső 
szakaszán a csatornahídig, a 
gyalogjárdát készítették el 
társadalmi munkával a Rom, 
a Bihari, a Csuka és a Ke-
reszt utca gyalogjárdájának 
korszerűsítésénél is ott dol-
gozott a környék apraja, 
nagyja. Csak néhány példát 

A szílvalermesztési 
verseny győztese 

A szilvatermesztés gyoi> 
sabb és egészségesebb fej-
lesztése érdekében a Kerté-
szeti Kutató Intézet idén ősz-
szel is megrendezte az or-
szágos besztercei szilvater-
mesztési versenyt és kiállí-
tást. A versenyen szerzett ta-
pasztalatok szerint ország-
szerte élénkül az érdeklődés 
a besztercei szilva irá»t. 111 
termelő 124 mintával vett 
észt a versenyen. Számunk-

ra külön öröm, hogy az I. dí-
jat — egy világvevő rádióké-
züléket — szegedi járásbeli 
ermelő, a pusztaszeri idősebb 

Szeri Károlyné nyerte. Fon-
os tapasztalat az is, hogy a 

termelők még mindig nem 
endelkeznek megfelelő fajta-

ismerettel sem. Az új tele-
pítések között is igen sok az 
idegen eredetű a besztercei-
nél jóval értéktelenebb fajta. 

Pályázat az 1965. évi 
belföldi aspirantúrára 

A Tudományos Minősítő és ezekben is a távlati tu-
Bizottság pályázatot hirdet dományos kutatási tervben 
az 1965. évi szeptember el- szereplő témák kidolgozására 
sején kezdődő belföldi ösz- jelentkeznek, 
töndíjas és levelező aspiran- Az ösztöndíjas aspiránsok 
túrára. A pályázaton olyan tanulmányi ideje 3, a leve-
35 évnél nem idősebb szak- lezőké 4 év. Az előírt ta-
emberek vehetnek részt, nulmányok befejezése és tu-
akik az egyetemi oklevél dományos értekezésük meg-
megszerzése után legalább védése után az aspiránsok 
háromévi szakmai gyakorla- elnyerik a „Tudományok 
tot folytattak és tudományos kandidátusa" fokozatot, 
munkásságukat is megkezd- A pályázatokat a munka-
ték. A pályázók szakmai és hely vezetőjének és személy-
ideológiai ismeretekből fel- zeti vezetőjének részletes 
vételi vizsgát tesznek. Ered- írásbeli véleményével ellát-
ményes felvételi vizsga ese- va a felügyeletet gyakorló 
tén a felvételnél előnyben főhatóság személyzeti osztá-
részesítik azokat, akik a ki- lyán kell — a tudományos 
adott pályázati felhívásban minősítő bizottsághoz címez-
felsorolt tudományszakokra ve — benyújtani. A kére-

lemnek tartalmaznia kell a 

Boross Géza tárlata 
.4 Móra Ferenc Múzeum idei gazdag ki-

áUitas-sorozatának méltó záróakkordjaként 
Boross Géza budapesti festőművész tárlata 
került megrendezésre a Horváth Mihály 
utcai képtárban. 

Ha végigsétálunk a kiállító-teremben, 
az első benyomásra nyilvánvalóvá lesz előt-
tünk a művész hovatarlozandósága. Boross-
ban az Alföld tája és népe egyik leghiva-
tottabb festőjét ismerjük meg. Bár a fő-
városban lakik és rajzpedagógiai tevékeny-
sége a Budapesti Műszaki Egyetemhez 
köti, igaz világa mégis az alacsony hori-
zontú, magas egű sík vidék, melyet lelki-
leg-érzelmileg elszakíthatatlanul az ö szű-
kebb hazájának tekint. Boross Alföld-sze-
retete mélyen gyökeredzik. A Viharsarok 
környékéhez fűzik öt a gyermekévek is. 
mint fiatal Rudnay-növendék, itt tanulta 
meg becsülni a puszták népét és a festö-
szemmel való gyönyörködést a hallgatag 
tanyákban. Apósa, Kiss Lajos, az országos 
hírű néprajzkutató, a vásárhelyi szegény-
emberek nagy monográfusa. Gondolhatjuk, 
hogy ebben a családi körben, igazi alföldi 
szellemben él és alkot a művész. 

Boross Géza képei általában kis méretű-
ek, de van jónéhány közepes nagyságú 
alkotása is. Hogy miért kell ezt hangsú-
lyozni? Mert a szerény térfogatú alkotáso-

kat nézve is azt érezzük, hogy monumen-
tális vásznak előtt állunk. A sokszor egy-
két tenyérnyi festményén is (Pihenő kapás, 
Kosaras asszony), a lényeg kifejezésére 
törekvő, redukált formákat és a szigorú 
szerkesztési szándék érvényesítését kons-
tatálhatjuk. Vajon megfelel ez a zárt ha-
tású, erőtől feszülő, konstruktív képesítés 
(öszi tanya, Mártély) az Alföld természeti 
és társadalmi jelenségeinek tükröztetésére? 
De mennyire! S ennek bizonyítására még 
Tornyaira és Kosztára sem. kell hivatkoz-
nunk. A végeláthatatlan szántóföldek, s 
a rajtuk megbúvó kis tanyák, a fölöttük 
terpeszkedő felhős éggel lenyűgöző látvány 
a festő és bármely, a táj szépségét élvezni 
tudó ember számára. Valamennyiünket a 
sajátos környezet s a benne élők egyszerű-
sége, a vihart és napsütést, örömet és bá-
natot hordozó komor méltósága bűvöl el. 
Mindezt Boross java művei (Kapáló nők, 
Faluvége. Gondolkodó), a tartalom mély-
ségének megfelelően, a szülőföld, s annak 
népe iránti szeretetétől fűtött érzelem-
teljességgel fejezik ki. Alkotásait, köztük 
pompás kis csendéleteit (Sárga butélia 
tányérral, Bögre piros karikával) formai-
lag paraszti szűkszavúsággal és népi szín-
világunk telt zengésű koloritjával hozza 
létre. 

Szelesi Zoltán 

választott tudományokat, a 
témát és indokolását, lehe-
tőleg megjelölve, hogy a táv-
lati tudományos kutatási 
terv melyik fő feladatához 
vagy feladatához tartozik, 
továbbá, hogy a pályázó mi-
lyen aspirantúrára jelentke-
zik. Mellékelni kell a pá-
lyázó részletes önéletrajzát, 
egyetemi oklevelének máso-
latát, a katonai kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó iga-
zolást, a választott téma ku-
tatásának részletes temati-
kai tervét, az eddig megje-
lent tudományos közlemé-
nyek jegyzékét, valamint a 
tudományos minősítő bizott-
ság titkárságán és a sze-
mélyzeti osztályokon kapha-
tó kérdőívet, végül ösztön-
díjas aspirantúrára jelentke-
zőknél a munkahely igazo-
lását arról, hogy az aspiran-
túra befejezése után is fog-
lalkoztatni kívánja a pályá-
zót. 

A pályázat határideje 1965. 
január 31. Az ezután be-
adott vagy nem kellően fel-
szerelt kérelmeket nem ve-
szik figyelembe. A pályázat 
eredményéről a tudományos 
minősítő bizottság 1965 júli-
usában értesíti az érdekelte-
ket. (MTI) 

Szegedi rendező Szabadkán 
Villáminterjú Komor Istvánnal 

Harmincnégy napot töltött lönősen O'Nefl Boldogtalan 
Jugoszláviában a szabadkai hold-ja és Krlezsa Lédá-je 
magyar színház meghívott tetszett. 
rendezőjeként Komor István, — Mikor volt a Tabi darab 
a Szegedi Nemzeti Színház bemutatója? 
tagja- — Eredetileg december 15-

— Mit rendezett? re volt kitűzve. Egy országos 
— Tabi László Mo6t majd méretű áramszünet azonban 

elválik-ját felborította tervünket, s így 
— Milyen speciális nehéz- csak 17-én került sor a bő-

ségekkel kellett megküzdeni mutatóra. 
a rendezőnek, a darabnak az — Kik játszották a darab 
új környezethez való alkal- főszerepeit? 
mazása során? — A férjet Pataki László, 

— Legtöbb problémát a da- Októberi-díjas, a feleséget, 
rab sajátos, pesti levegője, Szabó Cseh Mária játszotta, 
pesties kiszólásai adták. S Elismeréssel kell azonban 
nem utolsarban a házmester szólnunk nemcsak a főszerep-
figurája. Szabadkán ugyanis lők, hanem az egész szereplő-
nincs házmester. gárda munkájáról. A darab 

— Mik a legjellemzőbb vo- sikere nagyban az ő jó mun-
násai ennek a színháznak? kájuknak köszönhető. 

— A szabadkai színház bi- — Hogyan tervezik a két 
zonyos értelemben a legérde- színház közötti baráti kapcso-
kesebb azok közül a színhá- lat továbbépítését? 
zak közül, amelyekkel eddig — A további együttműkö-
találkoztam. Itt ugyanis min- désre mindkét fél részéről ko-
dén este más-más nyelvű elő- moly a hajlandóság. Egyes 
adás folyik: szerb, horvát és művészek cserelátogatása, a 
magyar. A magyar társulat- társulatok kölcsönös vendég-
nak 25 színésze és egy rende- szereplése útján szeretnénk 
zője van. Repertoárjuk színes, szorosabbra fűzni ezt a kap-
változat06. Műsorukon szere- csolatot, mely mindkét fél ré-
pelnek Shakespeare, Brecht, szére az új tapasztalatok, él-
O'Neil, Krlezsa darabjai. Jó- menyek gazdag forrását je-
magam is tanúja voltam né- lentené. 
hány kiváló előadásnak. Kü- n . K. 

Az üzletek karácsonyi 
nyitvatartása 

Az ünnepi forgalomra való tok, áruházak zárva marad-
tekintettel szabályozták az nak. Az egyébként is vasár-
üzletek nyitvatartását. nap nyitvatartó dohánybol-

December 24, csütörtök: tok árusítanak. A szórakozó-
az élelmiszer-, a hús- és az helyek, valamint a két sze-
édességboltok este 6 óráig gedi piac a vasárnapi nyitva-
árusítanak. Az iparcikkből- tartási idő szerint zár. 
tok, áruházak szintén este A városi tanács kereske-
6 óráig tartanak nyitva. A delmi osztálya gondoskodott 
piacok rendes időben zárnak, az ünnepek alatti zavartalan 

A szórakozóhelyeken este kenyér, péksütemény és tej 
8 órai záróra van, kivételt árusításáról. Csütörtökön, de-
képeznek a Tisza, a Hungá- cember 24-én, utána pedig 
ria, Hági éttermek, amelyek december 27-én, vasárnap le-
este 10 óráig, továbbá a MÁV het a kenyeret beszerezni, 
Utasellátó Üzemi Vállalat a tejutalványokra tejport, 27-
Szeged állomáson levő pálya- én pedig tejet adnak, 
udvari étterme, amely este 

U ^ m ° L ? t péntek: ezen A totó-lottó kirendeltség 
a napon a vasárnap nyitva-
tartó édesség- és dohánybol-
tok árusítanak. A szórakozó- Szabályozták a totó-lottó 
helyeken szombati záróra kirendeltségek ünnepi nyitva-
van. Valamennyi élelmiszer, tartását. E szerint december 
iparcikk, áruház és a piacok 24-én, csütörtökön a szegedi 
zárva maradnak. totó-lottó iroda délután 17 

December 26, szombat: élei- óráig tart nyitva. December 
miszer- és húsbolt, iparcikk- 25-én, pénteken nincs szolgá-
bolt, áruház 'nem lesz nyitva, lat, viszont december 26-án 
A piacon ellenben 7-től 10 és 27-én a szombati, illetve 
óráig árusítanak. Az édesség- a vasárnapi rend szerint áll-
és dohányboltok a szokásos nak a fogadók rendelkezé-
vasárnapi idő szerint tarta- sére. 
nak nyitva. A Sportfogadási és Lottó 

December 27, vasarnap: igazgatóság kéri a fogadókat, 
ezen a napon valamennyi hogy az ünnepi postaforgalom 
élelmiszerbolt reggel 7-től 14 miatt időben adják postára 
óráig árusít. Az iparcikkből- totó-lottó szelvényeiket. 

nyitvatartása 
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