
Megkezdődött 
a közgazdasági szabadegyetem 

A TIT és a Közgazdasági 
Társaság A világgazdaság 
nagy kérdéséi cimmel hir-
dette meg nyolc előadásból 
álló közgazdasági szabad-
egyetemét melynek első elő-
adasára tegnap, pénteken 
délután került sor a Magyar 
Nemzeti Bank Vár utcai 
klubhelyiségében. Dr. Szanyi 
Jenő kandidátus, a Marx 
Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem külkereske-
delmi tanszékének vezetője 
beszélt a világ gazdasági fej-
lődéséről és a nemzetközi 
munkamegosztásról. 

A szabadegyetem szerveze-
te kitűnően sikerült, mert 

kózel 130 közgazdász: válla-
latvezetők, főkönyvelők, 
üzemgazdászok, a bank és a 
statisztikai hivatal dolgozói 
jelentették be részvételi igé-
nyüket és jöttek el az egész 
megyéből. Az előadás végén 
levetítették a Technika fej-
lődése című szovjet tudomá-
nyos ismeretterjesztő filmet. 

A sorozat legközelebb 
programjára november 26-án 
kerül sor. amikor dr. Varró 
Tibor, a Marx Károly Köz-
gazdasági Egyetem docense 
tart előadást A tőkés orszá-
gok gazdaságpolitikája az ál-
lami irányítás gazdasági esz-
közei cimmel. 

Kiválasztották 
az új 

bútortípusokat 
A bútorgyárak és a keres-

kedelem képviselői kiválasz-
tották azokat a bútortípuso-
kat. amelyeket jövőre mint 
újdonságot hoznak forgalom-
ba. 

Az újtípusú lakószoba 
garnitúrák közül tízet fogad-
tak el. ebből öt a már ismert 
típusok a varia, a hangulat, 
a Panni-fal továbbfejlesz-
tett változata lesz. 

A bútorgyárak már meg-
kezdték az új gyártmányok 
első sorozatainak készíté-
sét. ezek a sorozatok általá-
ban 100—100 garnitúrából 
állnak. 

A TIT és az üzemek 
Végignézve néhány szege-

di nagyüzem elmúlt évi TIT 
előadásainak szomorú sta-
tisztikáját — önkéntelenül 
feltárnád a rossz érzés: va-
lami nincs rendben az élő-
adások körül! Az érdeklő-
dés — mely a rossz nyelvek 
szerint egyébként is csupán 
erőlteti agitáció eredménye 
— a kezdeti ügybuzgalom 
után fokozatosan alábbhagy. 
Az általános érdektelenség 
láttán aztán az üzem veze-
tőségének döntése értelmé-
ben a továbbiakban nem 
igénylik az előadásokat. 

A TIT és az üzemek kap-
csolatát viszont mi úgy kép-
zeljük el, mint két fogaske-
reket: A méretek pontosak, 
a fogak precízen egymásba 
esnek 

Valahol itt lehet a hiba. 
Felderítésekor mindkét kere-
ket alaposan meg kell vizs-
gálni. 

Ax egyik kerék — a TIT 

— Két különböző színvor 
nalon futnak előadásaink — 
mondja Muncz Károly, a TIT 
Szeged városi szervezetének 
titkára. — A k tsz-ekben 
ugyanis összehasonlíthatat-
lanul jobban megy a szerve-
zés, mint a nagyüzemekben. 
A probléma kulcsa abban 
kereshető, hogy nem volt jó 
kapcsolatunk a szakszerveze-
tekkel. Az utóbbi időben 
azonban e tekintetben sokat 
javult a helyzet. Különösen 
az ÉDOSZ és a Vasutas 
Szakszervezet végez jó mun-
kát. Ez utóbbi vállalta pél-
dául az egész megyében a 
munkásakadémiák szervezé-
sét: Szegeden is lesz három 
llven 14 előadásból álló mun-
kásakadémia. Jelentős az elő-
relépés továbbá a két ken-
der és a jutaárugyárban, s 
említést érdemel még a gyu-
fagyár, a ládagyár és kon-
zervgyár — ahol munkás-
akadémiák lesznek —, az 
ecsetgyár és a szalámigyár 
is. Nem tudjuk azonban mi 
van a ruha- és a kábelgyár-
ban. ök ez ideig még nem 
válaszoltak közeledésünkre. 

Megtudtuk. 
A mátik fogaskerék 

— az üzemek 
— Halló, kábelgyár? Az 

szb-elnöknővel szeretnénk 
beszélni. 

— Itt Karnoth Györgyné. 
Tessék! 

— Érdeklődni szeretnénk: 
szerveznek-e az idén TIT-
elóadásokat? 

— Nem. Nem szervezünk! 
— Miért? 
— Ezt tessék talán mástól 

kérdezni. Talán . . . 
Minket azonban — mivel 

erre nincs illetékesebb — 
az ő véleménye érdekelt. 

A 3-as villamos nem egé-
szen a gyárig visz el. 

— A körülbelül 750—800 
munkásból álló üzem 20 szá-
zaléka vidéki — mondja 
Karnothné —, s a munka 
három műszakban folyik. 
Dolgozóinkkal tehát ilyen 
szempontból háromhetenként 
egyszer ..rendelkezünk", mi-
kor délelőttösök. Ilyenkor 
azonban heti kétszer légó 
van. mely majdnem minden-
kit érint, azonkívül körülbe-
lül 50 százalék érdekelt a 
szakmíü továbbképzésben. 
Hárimszázan pártoktatás' an. 
s hozzávetőlegesen a munká-
sok 12 százaléka állami ok-
tatásban részesül. Ha most 
hozzávesszük, hogy 37 em-
berünk tartalékos tiszti to-
vábbképzőn köteles részt 
venni, akkor világosan lát-
ható. milyen nehéz ezen fe-
lül még más előadásokra is 

gondolni. Tiszteljük és be-
csüljük az ismeretterjesztést, 
de most nagyon le vagyunk 
terhelve. Egyébként is a lég-
oltalmi és egyéb előadások 
programja már önmagában 
is felér egy TIT-tel! 

— És a dolgozók nem igény-
lik a szabadabb jellegű, té-
májában saját maguk által 
is megválasztható előadáso-
kat? 

— Az 1963—64-es évben is 
csak nagy-nagy agitáció során 
tudtunk 20—25 embert meg-
nyerni a TIT-programnak. 
Később aztán azok is lemor-
zsolódtak. A vezetőség éppen 
ezért úgy döntött, hogy az 
idén nem szervezünk isme-
retterjesztő előadásokat. 

A TIT-térkép 
másik fehér foltja 

A kábelgyár és a ruha-
gyár „nincs messze egymás-
tól" — távolságban sem! 
Odamegyünk tehát, a TIT 
térkép másik úgynevezett fe-
hér foltjához. Mári Sándor-
né, a szakszervezeti bizott-
ság elnöke hasonló cipóben 
ját* Az üzemen belül két 
csoporttal ruhaipari techni-
kum működik hetente három 
nap — körülbelül 100 dolgo-
zónak — reggel 8-tól este fél 
9 óráig. Hatszázan állami- és 
pártoktatásban, 36-an ipari-
tanuló-képzésben. körülbe-
lül 40-en műszaki tovább-
képzésben vesznek részt. 

— Ha jól tudom, az össz-
létszám 1900 fö, s ennek 
csupán az egyik fele lekötött. 

— Hát nézze: a mi gyá-
runkban zömmel nők dol-
goznak, akik közül sokan 
mennek haza munka után. 
Ezeket nem tarthatjuk visz-

sza csupán azért, hogy el-
mondhassuk: igenis folyik 
nálunk ismeretterjesztés. 
Szabad helyiségünk sincs, s 
a tavalyelőtti földrajzi témá-
jú sorozat sikertelensége is 
azt igazolja, hogy nem ér-
demes erőltetni a dolgot. 

Azért a ruhagyárban mégis 
próbálnak valamit tenni. A 
váltó műszak ideje alatt, 
délben, azt a majdnem tel-
jes órát, mikor a kultúrte-
remben horgolnak, beszél-
getnek az asszonyok, vetítés-
re használják fel. A Műszaki 
Tudományos Egyesület ad 
hangosfilmet, melyet 150— 
200 ember mindig megtekint. 
Nem vetették el azonban a 
TIT-előadások gondolatát 
sem, s jövőre, ha majd a 
technikum jelenlegi negyedik 
osztálya végez, a felszaba-
duló helyiségben ismét meg 
akarják kezdeni. 

A konklúzió 
Vonjunk le valami követ-

keztetést ezekből a megálla-
pításokból, mert különben 
egyenletünk kétismeretle-
nes marad. A TIT-elöadá-
sokra szükség van, sokan 
igénylik — igazolja ezt az 
eddigi gyakorlat. Ott azon-
ban, ahol valóban nem cél-
szerű megkezdeni — ilyen 
hely például a nagyon távol 
eső gumigyár is —, ott kár 
volna csupán a statisztika 
kedvéért jr#-gszervezni. Azt 
viszont, hogy hol lehet és 
hol nem — már nehezebb 
eldönteni. Itt kellene több 
körültekintéssel lenni, job-
ban ismerni a dolgozókat, 
azok igényeit. Hírlik ugyanis, 
hogy a ruhagyárban azért 
mégiscsak lesz TIT . . . 

Nikolényi István 

Szegedi Tosca — német tv filmen 
Berlini beszélgetés Harmath Évával 

Egy szegedi énekesnő el-
indui Berlinbe, hogy meg-
alapozza világhírnevet. 
Nem, nincsen ebben semmi 
túlzás: minden jel arra mu-
tat, hogy Puccini Toscá já-
nak most készülő televizós 
változata a Berlini Ko-
mische Oper együttesének 
előadásában világsikert fog 
aratni. A nagy munkának 
még csak a felénél tarta-
nak, de már számos nyugati 
zenei és televíziós szakem-
ber érdeklődött a Deutschcr 
Fernsehjunknál, az NDK te-
levíziós társaságánál, hogy 
mikor vásárolhatja meg a 
filmet. A baráti országok-
ban pedig nyilván ugyan-
csak bemutatják a berlini 
Toscát. S ennek női főszere-
pét Harmath Éva. a Szege-
di Nemzeti Színház ismert 
szólóénekesnöje énekli. 

Pontosabban: játssza és 
énekli. 

Zene és játék együtt 
— Ezt itt igazán elmond-

hatja magáról az ember — 
mondja két próba rövid, 
ötperces szünetében Har-
math Éva —, mert a játék-
nak és a zenének olyan tö-
kéletes egységet, amilyet itt, 
a Komische Operben meg-
valósítanak, még sehol sem 
tapasztaltam. Götz Fried-

I rich, a rendezőnk a felsen-
isteini iskola feltétlen híve, 
hiszen a világhírű Fel-
Sensteinnak, az op>era igaz-

gatójának 6 a főrendezője és 
a jobb keze. Ennek az ab-
szolúte realista játékfelfo-
gásnak, * röviden elmondva, 
az a magva, hogy akkor 
hat igazán őszintének és az 
ember belsejéből fakadónak 
a zene, ha ugyanolyan 
őszinte a játék is. Ma már 
mindenütt sutba dobják 
azt az ósdi nézetet, hogy 
elég, ha az énekesnek jó 
hangja van, játszania szin-
te nem is fontos. De itt, 
ebben az operaházban két 
alapkövetelményt állitanas 
az énekes elé: legyen per-
sze jó hangja (tehát e te-
kintetbe!? nem csökkent a 
követelmény), de legyen el-
sőrendű színész is. Itt min-
denki meggyőződéssel ál-
lítja (én is), hogy az opera 
zenei mondanivalóját csak 
akkor érti meg igazán a né-
ző, ha a zene a színészek 
őszinte játékából, belső ér-
zéséből sugárzik elő. 

— Mit látott már Berlin-
ből? — szegezzük a kérdést 
Harmath Évának. 

Felvétel felvételt követ 
— Alig van valami túl-

zás abban. hogy Berlinből 
csak a szállodámtól a né-
met televízió műterméig ve-
zető utat láttam — mond-
ja a művésznő. — Próba 
próbát. felvétel felvételt 
követ. Kora reggel hozzá-
kezdünk a munkához és 

Országos bélyeokiállítás nyílt 
A filatelisták ünnepére az 

idén is megrendezték az or-
szágos bélvegkiállítást. ame-
lyet péntek délután dr. Or-
tutay Gyula, a MABEOSZ 
vezetőségének tagja ünnepé-
lyesen nyitott meg a szövet-
ség Népköztársaság úti szék-
házában. A kiállításon 25 
kiváló magyar bélyeggyűjtő 
összeállítása ad áttekintést 
a legrégibb, a klasszikus ma-
gyar bélyegekről. Ezenkívül 
tizenkét német filatelista a 
lipcsei Intermess nemzetközi 
bélyegkiállításon díjat nyert 
gyűjteményével az ónémet 
államok nálunk ilyen teljes-
ségben még nem ismert 
igen ritka bélyegeit mutatja 
be. A kiállítás szombattól 
november 7-ig nap>onta 10 és 
19 óra között tekinthető meg. 

A posta az országos bé-
lyegkiállítás alkalmából 
szombaton négy értékből ál-

ló bélyegsorozatot és négy 
bélyeget tartalmazó bélyeg-
blokkot hoz forgalomba. 

gyakran késő éjszakaig dol-
gozunk. Ilyen roppant eröa 
munkatempó mellett is két-
séges, hogy november elején 
befejezzük-e a Toscát. 

— Miért olyan sürgős? 
— Azért, mert már itt, 

Berlinben arra gondolok, 
milyen fontos feladatokkal 
bízott meg az új szezonban 
Szegeden Vaszy Viktor 
igazgató. Több operában 
kell főszerepet játszanom. 
Remélem, majd az igazgató 
is, a nézők is elegedettek 
lesznek velem. 

Üzenet Szegedre 
— Mit üzen haza? 
— Nagy, nagy szeretetteI 

gondolok a szegediekre, s 
itt, Berlinben igazán gyö-
nyörű feladatot kaptam éa 
valóban szeretnek, megbe-
csülnek, már alig várom, 
hogy halászlét ehessek a Ti-
sza partján. Ezt p>ersze csak 
jelképesen mondtam, mert 
nem a halászlé, hanem ma-
ga Szeged a lényeg. 

— Ha már "ételről beszé-
lünk, árulja még el, hogya® 
szokta meg a német kosz-
tot! 

— Sokféle kosztot kellett 
mar ennem, hiszen elég 
sokfelé léptem már fel Eu-
rópában. Gyomrom szeren-
csére egyáltalán nem érzé-
keny, s a német koszttal -ia 
meg vagyok elégedve. Ha 
pedig mégis valami magya-
ros ételt kívánok enni, Szep-
syné, az aranyos tolmács-
nőm segít rajtam. 

— Sok sikert Berlinben 
is, Szegeden is. 

— Nagyon köszönöm. De 
sietek is \-issza dolgozni, 
mert ez az öt perc szünet 
már tizenöt percig tartott. . . 

Pinczési Pál 

Ölo ásóink ír fiák 
Afrikai diákok a kissori iskoiaban 

Nagy esemény történt a 
napokban iskolánkban. Mi. 
a VII—VIII. osztály tanulói 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen tanuló afrikai 
diákokat hívtunk vendégül. 
Meghívásunkat elfogadták és 
meglátogattak bennünket is-
kolánkban. Meséltek életük-
ről, szokásaikról, hazájukról. 
Sok érdekességet hallottunk 

Ghánáról, s általában Afri-
káról. A kedves találkozó 
végén együtt énekeltük: „Ha 
minden nyelven szerethet a 
szív ..'." Ez a délután felejt-
hetetlen marad iskolánk ta-
nulóinak. 

Tóth Katalin 
raj vezető-helyettes. 

Asotthalom. Kissori iskola 

flz öntudat árjegyzéke Ö
sszehozott a sors 

egv fiatalem-
berrel. Kerek 

két órán át zötyögte-
tett bennünket együtt 
a vonat, s mikor 
már eluntuk a tájat, beszélgetni kezdtünk. A szo-
kásos közhelyekből hamar kifogytunk, ötven kilométer 
utón „káderezni" kezdtük hát egymást. Ki is derült róla, 
hogy segédmunkás egy üzemben, az egyetem harmadik 
és negyedik éve között. Kihagyott egy esztendőt, hogy 
újra felruházkodhasson. Egy üzemben dolgozik az ap-
jával, s az érettségi után is „lehúzott" egy évet. Így 
szakaszosan könnyebben a végére ér, meg hát „nem is 
topisodik úgy le" . . . 

Valóban igen elegáns volt. Szép sötét öltönyt viselt 
mellénnyel, s mindene gondozott, vasalt Lám. milyen 
derék! Nem a szüleiből préseli ki saját eleganciáját, ha-
nem a targoncán keresi meg a rávalót. 

De társadalmi ösztöndíjjal nem lenne könnyebb? 
Már csak az apja után is megkaphatná a gyártól. Ahogy 
mondja, derék munkás és harminc éve dolgozik ugyan-
abban a gyárban. De ő csak rázza a fejét. Hogy egy 
százasért eladja magát? Hát azt nem! Most kap szociális 
segélyt és ösztöndíjat ötszáz körül. Mondjuk a gyár 
adna hatszázat. De akkor előírják ám, hogv hol és med-
dig dolgozzon utána! Nem. nem eladó a dolgozó! 
Legalábbis egy százasért nem! Ha egy ezrest adna az 
üzem. az más. Akkor érdemes lenne gondolkozni a dol-
gon. De így? 

Több szót nem váltottunk. Csak ö tette hozzá a nyo-
maték kedvéért többször j is, hogy „megértheti, uram, ez 
csak világos". De számomra nem vált érthetőbbé a dolog. 
Azon spekuláltam, milyen „erabervásár" lehet itt, ahol 
az üzemek „megvásárolják" az ifjúságot havi 600—800— 
1000 forintokért, a pénz mézesmadzagjával rászedik őket 
arra, hogy eladják magukat öt esztendőre egy városnak, 
egy falunak mint tanárok. r*-vosok, mérnökök! Elzárják 
előttük a szabad érvényesülés lehetőségét. Aztán meg 
bosszankodni kezdtem. A fenébe is, az én generációm 
miért nem mehetett erre a vásárra! Vagy a még régebbi, 
évekig fizetés nélküli gyakornokként dolgozott diplomá-
sok is ilyen emberbörzeként fogják fel vajon ezt a dol-
got? Havi ötszázért nem kötelező az öntudat, csak 
ezerért? A kisebb summából semmi sem jár vissza? 

Átszálltam és félretettem a gondolatot. Egy kisvá-
rosba igyekeztem, ahol még sohasem jártam. Újra csak 
egy fiatalember lett útitársam. Miután kiderült róla, 
hogy éppen oda való, ahová igyekszem, megkértem, mu-
tassa be a várost, beszéljen róla. Ott született, ott élnek 
a szülei is, ő már csak tényleg szereti a vidéket — ma-
gyarázta — de almce porfészek az őszintén szólva. 

Igaz. hogy most forr 
és pezseg már min-
den, egész utcasoro-
kat döntenek le és 
remek új háza-
kat építenek a 

helyükre, világszínvonalú új szállodaóriás emelkedik a 
város fölé, de kell ahhoz legalább húsz esztendő, amíg 
a kívánt minőségi változás bekövetkezik. ..Akkor majd 
én is visszajövök ide . . . Addig meg elnélkülözöm a szü-
lőföldet. Mert olyan, akár a csatatér. Bontanak és épí-
tenek. nem lehet lépni, hogy meg ne botlana az ember 
téglában, gerendában, földhányásban". 

Nem túlozta el a dolgot, magam is láttam a ledön-
tött odvas barakkházakat, kerülgettem a dömpereket és 
a darukat, megértettem a háziasszony panaszát, amiért 
nem tudja kinyitni az ablakot, úgy fölvágják a port 
a gépek, autók. De jó volt végigjártatni a tekintetet a 
karcsú magasházakon, a fényes homlokzatokon, s még 
a romokon is, melyeknek helyén hamarosan rakják a 
friss alapokat,}Jó volt hallani kísérőm, egy másik „bennszü-
lött" lelkesedését, aki viszont felrajzolta az űj gimnáziumot, 
megmutatta a házsorok képzeletbeli vonulatát, ujjával ki-
mérte a magasházak között a parkokat és a padok helyét. 

Hogyan? Ez az ember nem megy el, hogy húsz év 
múlva visszajöjjön a megtestesült rendbe? fcy a töb-
biek is itt maradnak? Pedig mennyivel kényelmesebb 

lenne 1987-ben átvenni a város kulcsát és beköltözni 
a távfűtéses lakások egyikébe. Húsz évi vergődéssel, gond-
dal, munkával rakják a fészket annak is. aki majd ak-
kor szereti újra a szülőföldjét, a szülővárosát — addig 
felfüggeszti érzelmeit. 

Érzem én ennek a felháborodott tiltakozásomnak 
az abszurd voltát, hiszen állampolgári joga biztosítja 
mindenkinek, hogy az ország bármely részén éljen, s 
állami vagy társadalmi ösztöndíjjal végezze az egyete-
met, ha arra érdemes, csak a szöveg idegen a fülemnek, 
az a nyílt és otromba számítás, amely ezeket a példákat 
kíséri. Az egyén kikötései a társadalommal szemben! 
Az „öntudat" árjegyzéke! — ezek hívják ki az ember 
haragját, szenvedélyét. El kell gondolkozni rajta: hogyan 
lehetnek ennyire „finnyásak" emberek, akikért a kö-
zösség olyan komoly áldozatokat hoz. 

A megfejtés nincs meg. Lehet, hogy egészen egyedi 
példák ezek, szabályt erősítő kivételek. Csakhogy nagyon 
illenek abba a megállapításba is, miszerint a cinizmus, 
a kispolgáriság. az önzés, az anyagiasság sokszor és sok 
helyen mérgezi a közhangulatot és hullatja spóráit, 
akár a gomba. 

Nálunk az öntudatnak nem lehet árjegyzéke. Ezt 
nem lehet sem pénzre váltani, sem pénzen megvásárolni. 
Ez emberi érték, társadalmunkból táplálkozó magatartás. 

SZ. SIMON ISTVÁN 

Köszönet a gyors javításén 
Betegségem miatt szóra- sároltam új teieviziókészülé-

koztatásomra egy jó évevá- ket. Sajnos, egy év alatt 
négy ízben romlott el. Két-
szer garancián belül, kétszer 
közvetlenül annak lejárta 
után. Nem bosszankodtam, 
mert ismerem a televíziók 
hibalehetőségeit. A szegedi 
GELKA-kirendeltségtöl te-
lefonhívásomra mind a négy-
szer gyorsabban kijöttek, 
mint a hívást vevő ígérte. 

| Két ízben a hibabejelentés 
másnapján, kétszer pedig 
alig másfél óra leforgása 
alatt. Mind a négyszer más-
más műszerész járt nálam. 

I Valamennyien nemcsak gyor-
san és szakszerűen, hanem 
mosolyogva, udvariasan be-
szélgetve végezték el a ja-
vítást. A legutóbb kint járt 
műszerész a hiba kijavítása 
után kérésem nélkül is gon-
dosan átvizsgálta az egész 
készüléket, kijavított több 
apróbb hibát is. amely ugyan 
a készülék működését nem 
zavarta. „Teljesen rendben 
akarom itthagyni a' gépet" 
— mondta. 

A sok panasz mellett, ami 
kereskedelmi szolgáltatása-
inkról elhangzik, szeretnék 
köszönetet mondani a sze-
gedi GELKA-ki rendeltség-
nek és szeretném a többi 
szolgáltató vállalat figyel-
mébe is ajánlani a példás, 
gyors munkát. 

Dr. Sáfár Sándor 

Nyugdíjas 
kőművest, 
aki szobafes tés t m u n k á k a ' 
Is vállal , l—J hónap i Idő-
t a r t a m r a a l k a l m a z u n k . — 
„ S ü r r ő s " 474/ te l ikére S a j -
tóházba . K. 474 
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