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Szakmai képzés 

Politikai aktivitás 

Szórakozás 

A közelmúltban lezajlott 
járási, városi, megyei if júsá-
gi kulturális fórumon több 
mint százan vitatkoztak ar-
ról, hogyan tölti el szabad-
idejét Csongrád megyében 
80 ezer fiatal. Az if júság sza-
badidejének hasznos, célsze-
rű felhasználásával a KISZ 
KB és a megyei bizottság 
1964-ben külön dokumentum-

ában foglalkozott. Azóta szá-
mos párt-, állami-, ifjúsági 
vezetőtestület napirendjén — 
és egyre gyakrabban KISZ 
alapszervezetek akcióprog-
ramjában is — szerepel az 
úgynvezett szabadidő téma. 

Mivel töltik hát a fiatalok 
szabadidejüket? Erről szólunk 
a következőkben, éspedig 
három szempontra figyelve: 
a szakmai képzésre, a társa-
dalmi. politikai aktivitásra és 
a kultúrált szórakozásra. 

Milliós értékek 
A szabadidő kultúrált el-

töltésében. hasznos szerepet 
' "játszik a szakmai művelődés, 

az önművelés. Az ismeretek 
borunkra példátlan ütemű 
bővülése, a tudomány, tech-
nika forradalma egyre sür-
geti az önképzést, a tovább-
képzést 

Csongrád megye üzemei-
ben mintegy tizenötezer f ia-
tal dolgozik; 3500 szakmun-
kás, 3600 betanított munkás, 
600 mérnök és közgazdász. 
A szakmai továbbképzés szá-
mos formája, hasznos szer-
vezeti kerete alakult ki itt az 
elmúlt években. 

Ezek közül a leginkább be-
vált „Szakma I f jú Mestere" 
mozgalomban 365 fiatal vett 
részt — eredményesen; a „Ki 
minek mestere?" vetélkedőn 
120 fiatal géplakatos mutat-
ta be tudását. 1967-ben 426 
fiatal újító javaslata közül 
371-et fogadtak el — ezek 
együttes értéke meghaladja 
a 6 millió forintot. A Fiatal 
Műszakiak, Közgazdászok 
Tanácsában, a Kiváló I f jú 
Mérnök. Kiváló I f jú Tech-
nikus, Kiváló I f jú Közgaz-
dász mozgalmakban a fiatal 
üzemi értelmiség egyre bő-
vülő arányban találja meg 
szakmai önképzésének szín-
helyét. Az FMKT-nak a me-
gye 12 vállalatánál 260 tag-
ja van, az évben 36-

Frőbál az EDOSZ „Szeged" 

an készítettek szakdolgoza-
tot, közülük az országos pá-
lyázaton 16-an érték el he-
lyezést, néhány dolgozat gaz-
dasági értéke 4—6 millió fo-
rint. Az üzemi fiatalok közül 
1200-an állami oktatásban, 
1300-an szakmai továbbkép-
zésben vesznek részt. 

Minden második 
— minden 
harmadik 

A 20 ezer falusi és 5 ezer 
tanyai — többnyire mező-
gazdaságban dolgozó — fia-
tal közül mintegy 5 ezren 
rendelkeznek szakmunkás 
képesítéssel; felső és közép-
fokú iskolai végzettsége 800 
fiatalnak van. De szép szám-

mokon egészségesebbé ala- vészét iránt. A fiatalok lá-
kuljon a fizikai dolgozók táskultúrájának fejlődését 

, . , , ., . megyénkben közel félszáz 
gyermekeinek es a hátrányos képYőművészeti kör, az 
helyzetű, tehetséges fiatalok- egyetemi Collegium Artium 
nak aránya. képzőművész tagozata, a há-

ti „ x „ ,,„,„_:+. . r o m e z r e s Art Kino, a film-
És még valamit Idegen k J u b o k s e g í t i k A m a z 

nyelv ismerete nelkul egyre s á g képzőművészeti neveié-
nehezebb lesz boldogulni, sében — országos és megyei 
Hol másutt érdemes legtöbb szinten — a jövőben nem 
eséllyel nyelvtanuláshoz kez- ártana alaposabban odafi-
deni, mint iskolás korban, gyelni a hódmezővásárhelyi 
fiatalon. Ez is amolyan „sza- mű vésztelepre! 
badidős" probléma. Csongrád megye és Szeged 

Tapasztalataink szerint az művelődési életében 1964 óta 
ntóbbl években ifjúságunk komoly milliós beruházások 
aktívabbá vált a társadalmi, történtek. A művelődési ott-
politikai életben is, ami fel- honok felénél KISZ-tagok 
tétlenül szerencsés színt ho- töltik be az igazgatóhelyette-
zott a szabadidő hasznos, si funkciót, ami az együtt-
célszerű eltöltésében. A „Vá- működés jelentős feltétele. A 
doljuk az imperializmust" vendéglátóipari vállalattól és 
akció, a Nagy Októberi az fmsz-ektöl azonban több 

mai találunk még nyolc ele- Szocialista Forradalom jubi- segítséget várunk a jövőben, 
mivel sem rendelkező fiata-
lokat. A szakmai vetélkedő-
kön közülük még alig 200-an 
vettek részt 

Mi a teendő? A fiatalok 
mindenek előtt szakmát sze-
rezzenek. Társadalmi, egyé-
ni érdek, hogy a végzett f ia-
talok szabadidejüket erre 
fordítsák. Különösen a mező-
gazdaságban, ahol szorít a 
cipő; de a szakmával már 
rendelkező fiataloknak sem 
árt ismereteik bővítése, hasz-
nos gyakorlása. 

A „szakmai plusz" meg-
szerzésének és gyakorlásának 
szintén népszerű formáival 
találkozunk a diákok szabad-
idejének hasznos eltöltésé-
ben. A 11 ezer középiskolás 
és 8 ezer szakmunkástanuló 
közül 240 iskolai szakkör-
ben, 5 ezren vesznek rész t 
A különböző szintű tanulmá-
nyi versenyeken szinte min-
den harmadik tanuló érde-
kelt: a tavalyi „Ki miben 
tudós?" vetélkedőn közel 300 
középiskolás, a „Szakma ki-
váló tanulója" akcióban 
mintegy 5 ezer szakmunkás-

leuma, a Forradalmi I f júsá-
gi Napok és most a IX. VIT 
előkészületei mind-mind 
erről tanúskodnak. 

Kevesen 
kevesekért? 

A vietnami műszakok, 
nyári építőtáborok - gazda- töltéséért 
sági értékük mellett — önma-
gukban is politikai állásfog-
lalást jelentenek. A KISZ 
oktatásban résztvevő közel 
30 ezer fiatal is szabadide-
jében bővíti ideológiai, poli-
tikai, gazdasági ismereteit. A 
tapasztalatok mutatják, ha a 
demokrácia társadalmi ki-
szélesedése szűkebb intézmé-
nyük, közösségük munkájá-
ban helyesen jelentkezik, a 
fiatalok aktívan vállalnak 
részt a társadalmi, közéleti 
tevékenységben. 

Megyeszerte évente több 
ezer rendezvényben valósul 
meg a KISZ akcióprogramja. 

mert a KISZ megyeszerte te-
rem-, helyiséggondokkal 
küzd, Szegeden-különösen. A 
megoldást közösen kell ke-
resni. Különösen fontos sze-
repet töltenek be művelődés-
ügyi inézményeinknél a klu-
bok; a klubmozgalomban 
sokat tehetünk az ifjúság 
szabadidejének hasznos el-

A közelmúltban megtartott 
Megyei Ifjúsági Kulturális 
Fórum az itt jelzett és más 
kérdésekről részletesen szólt. 
Értékelt, javasolt; részt vál-
lalt a feladatokból. 

Dr. KONCZ jANOS, 
a KISZ Csongrád megyei 

bizottságának titkára 

Sok a telefon 
— nincs 

Az ember szereti, ha a kanapokon reggel 7-től dél-
pénzéért ugyanannyit érő el- után fél 5-ig végzi munká-
lenszolgáltatást kap. így van- ját, fél 5-tól másnap reggel 
nak a telefonelőfizetők is, 7 óráig ügyeletes látja el a 
akiknek mondjuk szómba- teendőket, elsősorban a köz-
ton, vagy kettős ünnep előtt, érdeket szolgáló előfizetői 
késő délután elromlik a ké- állomások hibáinak meg-
szüléke és süket marad a leg- szüntetésére. A hibaelhárító 
közelebbi munkanapig, mert szervezet munkaideje általá-
a posta csak akkor javít ja ban megegyezik az intézmé-
meg. S azt ugyebár a tele- nyek munkaidejével, 
fonelőfizető nem teheti meg, Természetesen a fontos 
hogy ameddig süketen ma- közintézményektől senki sem 
radt a készüléke a posta hi- vitatja el az elsőbbséget, vi-
bájából, annyit vonjon le az szont a magánelőfizetők is 
esedékes számlából, a hasz- megérdemelnék az ügyeleti 
nálati díj összegéből. szolgálat bővítését. 

Ez dukálna pedig, lévén, — Munkaszüneti napokon, 
hogy a posta szolgáltató vál- fizetett ünnepnapokon a za-
lalat. S amikor a szolgálta- varelhárítást számukra 
tását szünetelteti, miért az ugyancsak az ügyeleti ké-
előfizető rovására teszi? szenléti szolgálat végzi, fő-

A problémáról dr. Hódi ként és elsősorban a már 
István, a Szegedi Postaigaz- fentebb jelzett állomások-
gatóság helyettes vezetője nak. Sok évi tapasztalat sze-
így tájékoztatott: rint munkaszüneti napokon 

— A szegedi hálózatba a lakásokban levő állomások 
kapcsolt előfizetői állomá- meghibásodása általában 
sok bejelentett hibáinak nem sok, két-három eset 
megszüntetését az erre a cél- szokott előfordulni s ezért 
ra szervezett zavarelhárító a h i b á k megszüntetése • 

, . „ . munkanapra tolódik, 
végzi. Szegeden es az igaz- Két-három előfizető szen-
gatóság három megyéjében a ved csak hátrányt, ha ün-
bejelentett hibát még aznap nep előtt késő délután fel-
elhárítják, ha annak okát ™ o n d j a szolgálatát telefon-

készüleke. Nyilvánvalóan a természetes jelenség, vihar, 
nagyobb arányú kábelbeázás 
nem befolyásolja. A helyi 
hibabejelentő szolgálat éjjel-
nappal a felek rendelkezésé-
re áll és a bejelentés sor-
rendje szerint, az egészség-
ügyi intézményeket, fegyve-
res testületeket, mentőket, 
tűzoltókat elsősorban figye-
lembe véve intézkedik. A za-
varelhárító szervezet mun-

szenvedő alanyok mindig 
mások, és esetenként lehet-
nek többen is. Ezért a poé-
tának változtatnia kellene a 
jobb szolgáltatás érdekében. 
Rossz telefont javítani csak 
a posta hivatott, s ha hív-
ják, jó lenne, ha mindig 
megjelenne. Ennyi a szeged! 
telefonelőfizetőknek is ját . 

U P, 

Szobrász a pácban 

tanuló, ötezer egyetemi hall- Talán sok is ennyi KISZ-ren 
gató közül ezer tagja a tu- dezvény? Nem. Csak akkor, 
dományos diákköröknek, ha a sok rendezvényt keve-
minden második egyetemista 
szerepelt dolgozatával vala-
milyen konferencián. A jö-
vőben különös gonddal kell 
ügyelni arra, hogy ezeken a 
„szakmai pluszt" adó fóru-

Részlet a Fiatalok Irodalmi 
Somogyi Károlyné felvételei 
Színpadának műsorából. 

sen szervezik kevesekért, 
vagy ha rossz rendezvényre 
„erőltetik" a fiatalokat. 

Népszerűek az öntevé-
keny művészeti csoportok; 
produkcióikban, témaválasz-
tásukban egyre gyakrabb az 
indirekt politizálás helyes 
igénye. Ugyanakkor szati-
rikus, politikusán bíráló, ne-
vettető hangvételű darabok-
kal ritkán találkozunk. Ko-
moly kérdésekről komolyan 
is szólni kell, de indokolat-
lan a túlzott pesszimizmus, 
a koravénség. 

Nem megnyugtató if júsá-
gunk jelentős részének zenei 
és dalkultúrája, s e tény mö-
gött az oktatás szerkezeti 
problémáitól a színvonalta-
lan zenei rendezvényekig sok 
minden rejlik. Általában 
küzdenünk kqll a különböző 
ifjúsági politikai rendezvé-
nyek kulturális műsorainak 
egyoldalúsága, sablonossága 
ellen is. . 

Teremgondok 
Jelentősen szélesedett vi-

szont az ifjúság érdeklődése 
a képzőművészet és filmmű-

A márványlap „rejtélye" 
Négyéves aprólékos kuta-

tómunka eredményeként dr. 
B. Thomas Edit, a Magyar 
Nemzeti Múzeum tudomá-
nyos főmunkatársa a napok-
ban megoldotta a régészet 
egyik évek óta megfejthetet-
lennek tartott problémáját 
A „rejtély" egy 70 centimé-
ter átmérőjű, 2—3 centimé-
ter vastag dombormű, szür-
késdrapp márványlapban 
testesült meg. Középső me-
zejében meztelen férfialak 
táncol, egyik kezében egy 
kerek golyó, a másikban va-
lami különös alakú tárgy. A 
peremen végigfutó szegély 
jobb oldalt üres. bal oldalt 
felülről lefelé egy női mell-
kép, egy összeroskadt állat, 
egy azonosíthatatlannak tű-
nő faragvány, legalul pedig 
néhány kerek tárgy látható. 
Hogy mit ábrázol és milyen 
célra szolgált, azt éveken át 
hiába kutatták a világ leg-
kiválóbb régészei. 

A magyar kutató tulaj-
donképpen a férfi és a női 
arc feltűnő sémita jellegéből 
jött rá a megoldásra. Esze-
rint a férfi Dávid király, 
aki Góliát felett aratott dia-

dala jelvényeivel a frigyláda 
előtt táncol. 

A női fe j feleségéé, a pe-
rem egyéb faragványai pe-
dig — egy levágott borjú, 
olajlevelek közé helyezett 
bogyók és pogácsaszerű ap-
ró sütemények, a nép között 
szétosztott ajándékot jelké-
pezik. Dávid bal kezében a 
borparittyát, jobbjában az 
angyalok által összetapasz-
tott, illetve érccé változott 
parittyaköveket tart ja. 

Ennek a feltevésnek az 
Igazolására sok ú j megálla-
pítást kellett tenni, eddig is-
meretlen összefüggéseket fel-
tárni, számos korábbi hie-
delmet megcáfolni. De sike-
rült. A Holt tengeri teker-
csek például igazolják, hogy 
a sátoros ünnepeken a hivők 
idézték „Dávid király tán-
cát", majd ajándékokat he-
lyeztek el a sátorabn felál-
lított asztalon. És valóban, 
a budapesti Igazságügyi Or-
vostani Intézet munkatársai 

a lap üresen hagyott pere-
méről és a hozzá csatlakozó 
részekről vett anyagmintá-
ban megtalálták a klorofill, 
a növényi olaj és az állati 
vér maradványait. Az ú jabb 
szíriai leletek pedig azt iga-
zolják, hogy az eddigi köz-
tudattal ellentétben időszá-
mításunk első századaiban a 
görögös kultúrájú zsidók 
már „csináltak faragott ké-
peket", s ugyanakkor kele-
ten a tanaita rabbik felújí-
tották Dávid király kultu-
szát. És — ha a márvány-
lap pontos lelőhelye ma már 
nem is állapítható meg —, 
annyi kétségtelen, hogy a 
csaknem kétezer esztendős 
áldozati asztal nem is olyan 
régen Egyiptomból került ál) 
Európába. Jelenleg dr. Fer-
ruccio Bolla svájci államta-
nácsos britokában van Lu-
ganóban. 

A márványlap azonosítása 
jelenleg a régészet egyik 
legnagyobb világszenzációja. 
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