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zenetanárok koncertje

A szegedi Liszt Ferenc Ze•neüskoka nagytermében kedden este szépszámú közönség gyűlt össze, hogy meghallgassa az intézet tanárainak hangversenyét A szerepiők a tantestület legfiataIfibb korosztályát képviselték. Csiszár Klára elmélyült
játékkal Kodály zongorára
írt Meditation-ját adta elő,
majd Szél Pál Csajkovszkij
Canzonettjával és Paganini
virtuóz Etűdjével aratott sikert. Börcsök Istvánná bensőséges hangon
szólaltatta
meg Liszt Szerelmi álmok

című m ű v é t Szél Páh»é kulturáltan, finom hangvétellel
énekelte Marcéllo és Debusey egy-egy dalát. A hegedű
és énekszámok zongorakísérétét Riesz Béláné és Aracsi
Lászlóné igen
muzikálisan
látták el. A műsor befejező
száma C. Franck
nagyon
igényes zongora-hegedű 6zonátája volt, amelyet dr. Erdei Péterné és Stanics Béla
tolmácsoltak áradóan muzsikáló kedvvel, mindvégig
a
mű arányainak és felépítésének megfelelő stílusos formaérzékkel.
R.

Végső akkordok

Képesítő
a könyvtárosképző
tanfolyamon

A bélyegzője csak ennyit
árul el:
Városi
Somogyi
Könyvtár. Könyvtárosképzo
szaktanfolyam. Telefon: 3273. Postafiók 441. Hevesi József tanulmányi felelős, a
könyvtár igazgatóhelyettese

zó munka (kartotékok kép- zsánszki
^ése osztályozása stb.), ma- késcsabai

el^1' r ó t a ^ Kevesen
hogy a Somogyi Könyvtár
falai között nemcsak kölcsönzőolvasóterem
van,
hanem és
iskola
is működik.
Középfokú könyvtárosképző
tanfolyam. Nem régóta
és
már nem is sokáig.

három

gyar

és világirodalom, egy

idegen nyelv, válamint gépírás szerepel a tananyagban,
A képesítőn azonban csak

,tórgybó1 ~ filozóüa'
könyvtártan és könyvismeret — tesznek szóbeli vizs{ , a t. Negyedik jegyként a benyűttott képesítő dolgozat
osztályzata kerül a bizonyitványokba. mely — idéziink belőle — „középfokú
Jövőre megszűnik
könyvtárosi
szakképesítésTudott dolog, hogy a fel- hez kötött munkakörök betöltésére jogosít".
szabadulás után indult meg
Magyarországon intézményeHíg a vizsga
sen is a könyvtárosképzés;
1950-től egyetemi
szinten. megkezdődik
Viszont
a
könyvtárhálózat
A zeneiskola dísztermében előadásra is törekedett.
A
- Nem negyvenéves korrendezte meg a Szegedi Ze- zongoristák közül Lehóczky rohamos növekedésével az ba való izgalmak ezek —
neoktatói Munkaközösség idei Tamás, Molnár
Petronella, úgynevezett
középkáderek
II. növendékhangversenyét. Nagy Katalin, Kátai Andrea képzése is szükségessé vált, jegyzi meg Palotás Gyuláné
némi szarkazmussal, míg a
Igen életrevaló kezdemé- és Faragó Sándor
nevét
nyezésként
vendégszereplő- emeljük ki. A harmoniká- így 1957-től már megyén- v ^ g ^ t ó s z a ktanár. Borkét hívott a munkaközösség sok közül Sári József, Czi- ként is szerveztek taníolya- a f m E l v i r a k i r a k j a ^
^
az egyik közeli
társintéz- kora Tibor, Lehóczky
And- mokat. 1960-ban azután Batétedet.
Havasi
talra
a
ményből, a makói ének-ze- rás és Furák Erzsébet tűnnei általános iskolából.
A tek ki biztos és muzikális dapest mellett az ország öt Zoltán elnök mosolyog ezen
növendékcsere keretében fel- előadásukkal,
bebizonyítva, nagyobb városában — Pé- h i s z e n
a
ánítása
szerint
lépő Harcsás Magda. Posztós hogy ez a sokak által köny- esett, Debrecenben, Miskol- m 0 6 t a n i
könyvtártanvizsga
Irén, Báló Viktória (hegedű), nyű zenére ítélt
hangszer con, Győrött és Szegeden — egyáltalán nem nehéz. S ha
Szabó Erzsébet (zongora) ta- alkalmas a klasszikus nagy
indítottak, ^
mondja...Paő is azt
mijeiét adták az iskolában mesterek műveinek előadásá- tankönyvtárakat
ahol az érettségivel rendel- lotásnénak egyébként sincs
folyó magas színvonalú zenei ra.
idegességre, hitólzott
nevelő munkának.
A műsor utolsó számaként kezó könyvtárosok szakmai o k a
A
szegedi szén nagyon szép dolgozaA műsor kedves meglepe- a munkaközösség harmoni- képzése folyt.
tése volt
a zeneóvodások kazenekara Schubert Kato- lanfolyam létezésének első tat adott be. Ezek a képesítő
hangulatos műsora,
melyet naindulóját adta elő dr. Kiss dátuma tehát 1960, s ebben doboza tok különben
igen
Kádár Lászlóné vezetett, va- Ernő tanár feldolgozásában
, . színvonalasak. A hodmezolamint a Kiss Mária által be- és vezetésével. A termet zsú- meg nem lenne semmi KUdr. Mónus FeVÁSÁ[-HELYI
mutatott előképzős
minta- folásig megtöltő
hallgatóA
gyermek
Írófoglalkozás.
ság vastapssal jutalmazta a lönlegesség. Csakhogy tud- rencné
A nagyszámú hangszeres lendületes, hangulatos
pro- juk az utolsót is: 1907. dal mi érdeklődésének vizsszólistia mind tudása leg- dukciót.
Vagyis jövőre
megszűnik. gálata című, fényképiekkei iljavát adta és a technikai
Belle Ferenc
Három éve ugyanis már a lusztrált munkáját és Elemegoldás mellett muzikális
szombathelyi és debreceni
tanítóképző profiljához tartozik a szervezett népművelő- és könyvtárosképzés, s
így ezek a vidéki tankönyvtárak az utolsó évfolyamok
Közel
három
évtizede, rával
összhangba
hoznia
A közelmúltban
jelent
kibocsátása után
megszűnhogy évről évre megrende- énekeseit
Ugyancsak
meg egy írásom „A
zák a szegedi
általános és .,zongorás"
szám
okozott nek.
munkásvédelem közösérdek"'
középiskolák
kórusainak problémát a dr.
Hofszang
címmel, amely lényégében
*,Éneklő
ifjúság"-hangver- Józsefné által dirigált
pekét év tapasztalatai alapján
senyeit. Az egyes
iskolák tőfitelepi I. számú általános Áz „utolsó előtti"
vonta le a következtetéseket
ezúttal nagyobb lehetőséget iskola énekkarának is.
A emberek
az üzemi balesetekről. A kökaptak tudásuk
bemutató- Szilléri sugárútiak — Visvetkeztetés alapjául szolgáló
sára. A több kórusszámmal nyei Györgyné
vezetésével
Vagyis jövőre, amikor az ténymegállapítás
szerint
szereplő énekkarok koncert- — korrekt énekléssel
mu- öt féléves kurzusból álló 1963—64-ben az üzemi baljeit három
részben rende- tatkoztak be, a gedói általá- tanfolyam „utolsó fecskéi" is esetek 89 százaléka a dolgozik meg.
nos iskolások pedig
tömör
zók hibájából következett
Móra tónussal, szép artikulációval, leteszik a képesítő vizsgát. be. Ez így is van, de csal?
Tegnap délután a
Ezekben
a
napiokban
még
ő
k
e
t
Meszlényi
Lászlóné
Ferenc Művelődési Otthonegy olyan igénnyel fellépő
ban 8 általános iskola kó- vezényelte. Volt fantázia a az utolsó előttieké a szó., statisztika szerint,
amely
azé
a
37
könyvtárosé,
akik
A
Rókusi
Zalka
Máté
iskolások
prorusát hallottuk,
nem kívánt — minthogy nem
Csongrád,
Bács-Kiskun
és
általános iskola ének-zenei dukciójában is, bár dr. Oláh
is volt feladata — a résziédolga Békés megye tanácsi, szak- tekbe menni.
tagozatának „kicsinyek kó- Miklósnénak nehéz
rusa"
ós teljes gárdája volt a többször bizonytalan- szervezeti. vagy
különböző
A fenti 89 százalék résziéStrohner Józsefné és
Kal- kodó szólamokkal.
Általá- intézeti könyvtáraiban dói- tes elemzése a balesetek közmár Ferencné
vezetésével ban az volt a véleményünk, sornak, s most a Somogyi vetett okainak feltárásához,
— kiemelkedett a mezőny- hogy
azok az
énekkarok Könyvtár lolyosóin készül- a vállalatok közrehatásának
el
bői
precízen
kidolgozott, nyújtottak legegyenletesebb nek a képesítőre. A fény- megaUapítasához vezet
muzikális produkcióival.
A teljesítményt, melyek
nem képes, fekete kötésű indexek bennunket.
A munkát végző dolgozot
Gera Sándor iskola úttörői vállalkoztak erőiket meghatanúsága szerint ideológiai- az egészséges és biztonságos
kissé megilletődötték
vol1000
politikai
targyak,
könyvtármunkafeltételek megteremtőtak. így Papp
Tibornénak
feladatokra,
tan. könyvismeret, feldoigo- sével lehet hathatósan véN. I.
bizony nehéz volt a zongodeni az
üzemi
balesettel
szemben. E feltételek megteremtése minden munkáltató jogszabályban előírt kötelezettsége. E kötelezettség
teljesitése számos műszaki,
szervezési és
Rossz volt a termés — Importtal is segítenek a bor el látás gondjain egészségügyi,
fegyelmezési intézkedést igényei.
Ez
azonban
anyAki a napiokban Szegeden nyakunkra borért, de mi sem S hogy lesz-e választék? Kö- nyibán jogi kérdés, csak
amennyiborra szomjazott, bizony ki- tudunk többet
adni, mint vidinka, Ezerjó, Zöldszilvá- ben az intézkedések elmuszáradt torokkal járhatta vé- amennyi van.
Nemrégiben ni, Szegedi vörös. Csongrádi lasztása egyben jogszabálygig az üzleteket, mert ked- volt egy országos értekezlet, kadarka
és Pusztamérgesi, ban előirt kötelezettséget is
vére valót nehezen talált, ahol a belkereskedelmi mi- valamint Pecsenye fehér ke- sért. s ezért a mulasztókat
Egyes boltokban ajánlgatták niszter 50 ezer hektó import rül palackokban az üzletekbe, felelősségre lehet és kell
ugyan az almabort, a 44 fo- bort érkezését ígérte s ebből Nyolcféle bort pedig hordóríntos Wermuthot, sőt el- Szegednek is jut majd. Már- san szállítunk. Május l-re vonni
vétve Szegedi vörös is akadt, is érkezett kisebb mennyi- valószínűleg megérkezik négyA munkásvédelem fő terűA jóízű pecsenyeborokat hiá- tógben albán malaga,
fajta bolgár bor, melyek kö- lete - a rendelkezésre boba keresték -a vásárlók. Mi
A Csongrád Vidéki Állami zül kétfajta már kapható a csátott. anyagi és pénzeszköennek az oka, erre kerestünk Pincegazdasághoz
érkeznek szegedi
csemegeüzletekben, zök
felhasználásával — a
választ a Szeged m. j. városi közvetlenül a megrendelé- Ha a közönség megismeri a vállalat, üzem, amely az öntanács kereskedelmi osztá- sek, s talán itt tudunk
a bolgár
borokat,
biztosan álló elszámolás rendszerében
lyán. A horproblémáról Far- legtisztább képiét kapni, mi a megkedveli, hiszen a fehér végzi munkáját. A vállalatbor muskotály jellegű, a vő- nak az egészséges és biztonsang Lászlónétól, a kereske- helyzet a borellátással.
— Igen gyenge volt a múlt rös bor piedig rendkívül jó ságos munkavégzés kialakídelmi osztály
vezetőjétől
évi termés, 300 ezer mázsa zamatú s ezért a borivó em tósa érdekében kettős felkaptunk felvilágosítást.
— A múlt évi rossz szőlő- szőlő felvásárlása szerepelt berek kedvence lesz. Igy te- adata van: meg kell teremtermés „eredménye" a jelen- a tervünkben — mondja Gyu- hát az ünnepieket s még a teni a biztonságos munkalegi borhiány. Ezt mutatják rics Róza, az
áruforgalmi nyári nagy forgalmat is va- végzés tárgyi, illetőleg szea számok is, hiszen 1965 el- osztály vezetője. Ebből csak lahogy átvészeljük, de arra mélyi feltételeit. E feltételek
elmulaszso negyedévében Szegeden 50 ezer mázsa' került hoz- nem is merünk
gondolni, megteremtésének
4 ezer 500 hektóliter bor ke- zánk, a tervezett mennyiség hogy rpi lesz szeptember, ok- tása. vagy nem kielégítő telrült forgalomba, ez év első egyhatoda. És sajnos ebből tóber, november hónapok- iesítése döntő szerepet játt i k az üzemi balesetek benegyedében pedig csak
3 tudunk csak
gazdálkodni, ban
következétóben még akkor
ezer 600 hektoliter bort kapj- Mindenesetre mindent megHogy vigasztaljuk az ital- is. ha a felszínen a balesetak a szegedi üzletek.
Ez próbálunk, hogy az ünnepekis
kap>- kedvelőket, még arról is be- tet szenvedett dolgozó szemintegy 20 százalékkal ke- ite
jóízű bort
Kor- számolunk, az ünepiekre sört rcpel hibásként.
vesebb az előző évi keret- janak
a szegediek.
_a vásárlókat ,szerű
szöregi
palacko- 4S biztosítanak,
méghozzá 1 A tárgyi feltételek — a
nél. Persze
ezek a számok nem elégítik zó üzemünkben naponta 50 többet, mint az elmúlt
év ermelőc zkö; k adott színki. bort szeretnének. S ez ezer üveg bort palackozunk hasonló időszakaban. Persze vonalának megfelelően — álkülönösen indokolt most a s ezek kiszállítását április ez még csak igeret ne talában adottak (bár ezen a
két kettős ünnep előtt.
A első napjaiban kezdjük meg. igyunk előre a medve bore- téren sincs minden rendben).
Ez azzal magyarázható, hogy
Szegedi ÉLelmiszerkiisikeres- Palackozott bor több lesz, a r e az állam az új üzemek, gékedelmi Vállalat jár is a hordóssal rosszabbul állunk.
Iloruczi Mária

A zeneoktatói
munkaközösség
növendékhangversenye

„Éneklő ifjúság" — általános
iskolások hangversenye

Kevés bor f kevés ígéret

Mérlegjavító
beruházások
a vegyiparban

Mihálynak a bémegyei
könyvtár
Számos vegyipari vállalat
régi könyveiről készített ösz- kapott az idén évi beruhászeállítását akár nyomdába zási keretén felül kisebb-nagyobb összegeket olyan beis lehetne adni. Ezalatt kinn
ruházásra, amellyel gyorsan,
a folyosón kézről kézre jár- hatékonyan növelheti exportnak 0
A vegyiparban
Jegyzetek - pontosan termeiétót.
1966-ban összesen 150 milúgy, mint mindig ilyenkor, lió forintot
fektetnek be
Ábrahám Sándorné Kecske- úgynevezett fizetési mérleg
métről saját költségén uta- javító beruházásokba.
A gyógyszeripar körülbezott ezért az izgalomért. Mivei könyvesboltban dolgozik, lül 40 millió forintot kapott.
A Chinoin
Gyógyszeráruneki nincs közvetlen szülcgyár a Corontin és No-Spa
sége erre a tanfolyamra, csu- görcsoldó készítmények kipán saját szorgalomból vé- szerelő kapacitását
bővíti,
a
gezte idáig is. A titok nyit- ezenkívül az OxaciUán,
antibiotikumok
ja — könyvtárba
szeretne Metadllin
kerülni. Papp Katalin állító- előállítását is növeli belföldi gépekkel.
A Kőbányai
lag kettessel is megelégedGyógyszerárugyár
a Predne, ha azt rögtön beírják. nisolon
hormonkészítményBenn a szobában
közben ből állít majd elő többet a
megkezdődik a ..számadás". külön beruházás révén, az
Egyesült Gyógyszer- és TápNagy Júlia hátradől a szészergyár piedig az Alfa-meken:
til-dopa nevű készítményé— Első tételem a helyis- nek gyártását fejleszti. A
mereti gyűjtemény
(torok- Magyar Viscosa-gyár nemrég elkészült
damilon-seköszörülés). A helyismereti lyem műszálüzemének kapagyűjtemény...
citását további 500 tonnával
bővíti.
Nikolényi István

Alapozás üveggel
A Szovjetunióban új elektrokémiai eljárást alkalmaznak a bizonytalan talajon álló épületek megszilárdításara. A földbe öt csövet fúrnak le: az első és az utolsó
a negatív, a második és a
negyedik a pozitív elektróda
szerepét játssza.
A középső

csövön folyékony üveget vezetnek be. A szélső csövekbe
kapcsolt áram előidézi
a
folyékony üveg eloszlását a
talajban. Az
elektrokémiai
reakció ezután a
folyékony
üveg és a talaj
keverékét
szilárd és homogén
alappá
egyesíti.

MunkásvédeSem és felelősség
pek, berendezések stb. kivifelezését és üzembe helyezését csal? akkor engedélyezi,
ha azok a munkásvédelem
követelményének mindenben
megfelelnek. Hasonló a gyakorlat az üzemek rekonstrukciója,
új gyártmányok
és technológiai eljárások bevezetése esetén is. Azokban
az üzemekben — általában
régi építésű és felszerelésű
gyárakban —, ahol konstrukciós okok miatt a veszélyforrás teljesen nem küszöbölhető ki, védőberendezések
felszerelésével és védőeszközök beszerzésével az optimálisan biztonságos munkafeltételek kialakítását biztosítja
államunk.
f e n t i e k b e n vázolt tárgyi
e l ő f e l t é t e l e k k ü r é b e n hol jelentkezik a vállalatok közrehatása az üzemi balesetek
bekövetkezésénél?
Egyrészt
a vállalati óvórendszabályok
korszerűtlenségében
másr é s z t a .szabályok megtórtésének eltűrésében és ismerevalamint a
t ü k hiányában,
formális és alacsony színvon a l ú m u n k a v é d e l m i oktatásb a n a munkahelyeken uralrendellenességben és
kodó
fegyelmezetlenségben.
'
fi zámos munkahelyi ve^ zető egy-egy bekövetkezett baleset után a nagyobb összeget igénylő beruházások fedezethiányában
jelöli meg a baleset okát, de
nenj tesz semmit annak erdekében, hogy minimális ráfordítással, vagy anélkül biztonságosabba tegye a termelést. Így pl. a házüag elkészítliető- rácsok
előállítása
és felszerelése,
a kijelölt
utakon való közlekedés betartásanak biztosítása, a védőöltűzetek és -eszközök rendeltelésszerű használatának
szigorítása, a hulladékanyag
szakszerű tárolása minden
különösebb beruházás
nélmegvalósítható. A csak
k ül
példaszerűen említett viszszásságok
számos esetben
vezettek balesethez, pedig
könnyű
felismerni.
hogy
azok rendezett körülmények
között elkerülhetők lehettek
volna. A munkahelyi vezetők
(elsősorban a művezetők) enpedékenytóge,
felületessége
döntő szerepet játszik az
üzemi balesetek bekövetkezésében Ilyen megfogalmazásban ítélve meg a dolgozók és a munkáltatók közrehatását az üzemi balesetek

bekövetkezésében, a 89 szá.
zalék enyhén szólva túlzás,
Túlzás, mert a balesetek jelentős része mögött megtalálható és jogilag értékelhető
a munkaköri kötelezettségüket megszegő vezetők maga.
tartása.
A személyi feltételek körében általában ott jelentkezik a probléma, hogy az
előzetes orvosi vizsgálat általában vizsgálja az alkalmásságot, s nem a dolgozó
által betöltendő
munkakór
követelményeiből
kiindulva
bírálja el a jelentkező
alkalmasságát. Pedig az egyes
munkakörök eltérő
jellege,
a szellemi és fizikai igénybevétel eltérő formája,
a
várható m e g t f r b e 1 ^
va
g / nagyobb foka alaposabb viffigálotot e s megalaPozottabb
szakvéleményt
benyel. A dolgozok koruK11711 í o
a
a
S y , munkaban eltoltott e v e k
következtében
n e m
tudnak az artalom é s a
baleset
bekövetkezésének
veszélyé nélkül
megfelelni
azoknak
a
feltételeknek,
amelyeknek korábban megfeleltek.
Megengedhetetlen,
ho
S>'. 0 2 időszakos
orvosi
vizsgálat elmulasztása
kévetkeztóben
alkalmatlanságukra az üzemi baleset hívja fel a figyelmet,
w,
„vértel műen
l l l f e i m ^ f nröhlrtrö a
,J ™ ^ ' ^
MkaL
^
^
^
^
.

.

.,

.

^ l t t S k
b á f a z is f o n t e T
KÍ^^A
A
k
upzetUseget
bizonyito
'fazojas mellett
meg kell
győződni arról,
hogy amóott
S
valóban megvan-e
a
veszélytelen
munkavégzeshez megkivant elméleti
es
gyakor a b tudás. A szakma
gyakorlati rogasainak
is""g® i10"?0^ eredmfnye"
de
biztonságossá
:s
"e®21 f munkavégzést,
A
,
elmondottakkal a
korábban levont következtetesek & tanulságok jelentobővülnek. Legfontosabb
azonb n annak a
lapi
?
"
asa
J ' h°ST egy-egy balesetet
kővetően a kivizsgálás során
keressük meg. es kozrehatasuk
aranyaban vonjuk
felelősségre azokat is, akikn k
« ha közvetve is, de részuk
van az üzemi balesefe^ bekövetkezésében.
Dr. Siklós Sándor
S k i E
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