Sok a telefon
— nincs

idejüket?
Szakmai képzés
Politikai aktivitás
Szórakozás

Frőbál az EDOSZ „Szeged"

A közelmúltban lezajlott
járási, városi, megyei ifjúsági kulturális fórumon több
mint százan vitatkoztak arról, hogyan tölti el szabadidejét Csongrád
megyében
80 ezer fiatal. Az ifjúság szabadidejének hasznos, célszerű felhasználásával a KISZ
KB és a megyei
bizottság
1964-ben külön dokumentumában foglalkozott. Azóta számos párt-, állami-, ifjúsági
vezetőtestület napirendjén —
és egyre gyakrabban KISZ
alapszervezetek
akcióprogramjában is — szerepel az
úgynvezett szabadidő téma.
Mivel töltik hát a fiatalok
szabadidejüket? Erről szólunk
a következőkben,
éspedig
három szempontra figyelve:
a szakmai képzésre, a társadalmi. politikai aktivitásra és
a kultúrált szórakozásra.

Milliós értékek
A szabadidő kultúrált eltöltésében. hasznos szerepet
' "játszik a szakmai művelődés,
az önművelés. Az ismeretek
borunkra példátlan
ütemű
bővülése, a tudomány, technika forradalma egyre sürgeti az önképzést, a továbbképzést
Csongrád megye üzemeiben mintegy tizenötezer fiatal dolgozik; 3500 szakmunkás, 3600 betanított munkás,
600 mérnök és
közgazdász.
A szakmai továbbképzés számos formája, hasznos szervezeti kerete alakult ki itt az
elmúlt években.
Ezek közül a leginkább bevált „Szakma I f j ú Mestere"
mozgalomban 365 fiatal vett
részt — eredményesen; a „Ki
minek mestere?" vetélkedőn
120 fiatal géplakatos mutatta 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
Ifjú
Mérnök. Kiváló I f j ú
Technikus, Kiváló I f j ú Közgazdász mozgalmakban a fiatal
üzemi értelmiség egyre bővülő arányban találja meg
szakmai önképzésének színhelyét. Az FMKT-nak a megye 12 vállalatánál 260 tagja van, az
évben 36-

an készítettek szakdolgozatot, közülük az országos pályázaton 16-an érték el helyezést, néhány dolgozat gazdasági értéke 4—6 millió forint. Az üzemi fiatalok közül
1200-an állami
oktatásban,
1300-an szakmai továbbképzésben vesznek részt.

Minden második
— minden
harmadik
A 20 ezer falusi és 5 ezer
tanyai — többnyire mezőgazdaságban dolgozó — fiatal közül
mintegy 5 ezren
rendelkeznek
szakmunkás
képesítéssel; felső és középfokú iskolai végzettsége 800
fiatalnak van. De szép számmai találunk még nyolc elemivel sem rendelkező fiatalokat. A szakmai vetélkedőkön közülük még alig 200-an
vettek r é s z t
Mi a teendő? A fiatalok
mindenek előtt szakmát
szerezzenek. Társadalmi, egyéni érdek, hogy a végzett fiatalok
szabadidejüket erre
fordítsák. Különösen a mezőgazdaságban, ahol szorít a
cipő; de a szakmával
már
rendelkező fiataloknak sem
árt ismereteik bővítése, hasznos gyakorlása.
A „szakmai plusz"
megszerzésének és gyakorlásának
szintén népszerű
formáival
találkozunk a diákok szabadidejének hasznos eltöltésében. A 11 ezer középiskolás
és 8 ezer szakmunkástanuló
közül 240 iskolai
szakkörben, 5 ezren vesznek r é s z t
A különböző szintű tanulmányi versenyeken
szinte minden harmadik tanuló
érdekelt: a tavalyi
„Ki miben
tudós?" vetélkedőn közel 300
középiskolás, a „Szakma kiváló
tanulója"
akcióban
mintegy 5 ezer szakmunkástanuló, ötezer egyetemi hallgató közül
ezer tagja a tudományos
diákköröknek,
minden második
egyetemista
szerepelt dolgozatával
valamilyen konferencián.
A jövőben különös gonddal kell
ügyelni arra, hogy ezeken a
„szakmai pluszt" adó fóru-

mokon egészségesebbé alakuljon a fizikai
dolgozók
, . ,
, ., .
gyermekeinek es a hátrányos
helyzetű, tehetséges fiataloknak aránya.
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És még valamit
Idegen
nyelv ismerete nelkul egyre
nehezebb lesz
boldogulni,
Hol másutt érdemes legtöbb
eséllyel nyelvtanuláshoz kezdeni, mint iskolás korban,
fiatalon. Ez is amolyan „szabadidős" probléma.
Tapasztalataink szerint az
ntóbbl években ifjúságunk
aktívabbá vált a társadalmi,
politikai életben is, ami feltétlenül szerencsés színt hozott a
szabadidő hasznos,
célszerű eltöltésében. A „Vádoljuk az
imperializmust"
akció, a Nagy
Októberi
Szocialista Forradalom jubileuma, a Forradalmi I f j ú s á gi Napok és most a IX. VIT
előkészületei
mind-mind
erről tanúskodnak.

Kevesen
kevesekért?
A vietnami
műszakok,
nyári építőtáborok - gazdasági értékük mellett — önmagukban is politikai állásfoglalást jelentenek.
A KISZ
oktatásban résztvevő közel
30 ezer fiatal is szabadidejében bővíti ideológiai, politikai, gazdasági ismereteit. A
tapasztalatok mutatják, ha a
demokrácia társadalmi
kiszélesedése szűkebb intézményük, közösségük m u n k á j á ban helyesen jelentkezik, a
fiatalok aktívan
vállalnak
részt a társadalmi,
közéleti
tevékenységben.
Megyeszerte évente több
ezer rendezvényben valósul
meg a KISZ akcióprogramja.
Talán sok is ennyi KISZ-ren
dezvény? Nem. Csak akkor,
ha a sok rendezvényt kevesen
szervezik
kevesekért,
vagy ha rossz rendezvényre
„erőltetik" a fiatalokat.
Népszerűek az
öntevékeny művészeti
csoportok;
produkcióikban, témaválasztásukban egyre gyakrabb az
indirekt politizálás
helyes
igénye.
Ugyanakkor szatirikus, politikusán bíráló, nevettető hangvételű darabokkal ritkán találkozunk. Komoly kérdésekről komolyan
is szólni kell, de indokolatlan a túlzott pesszimizmus,
a koravénség.
Nem megnyugtató ifjúságunk jelentős részének zenei
és dalkultúrája, s e tény mögött az oktatás
szerkezeti
problémáitól a színvonaltalan zenei rendezvényekig sok
minden
rejlik.
Általában
küzdenünk kqll a különböző
ifjúsági politikai rendezvények kulturális műsorainak
egyoldalúsága, sablonossága
ellen is. .

Részlet a Fiatalok
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képzőművészeti neveiésében — országos és megyei
szinten — a jövőben
nem
ártana alaposabban odafigyelni a hódmezővásárhelyi
mű vésztelepre!
Csongrád megye és Szeged
művelődési életében 1964 óta
komoly milliós beruházások
történtek. A művelődési otthonok felénél
KISZ-tagok
töltik be az
igazgatóhelyettesi funkciót, ami az együttműködés jelentős feltétele. A
vendéglátóipari vállalattól és
az fmsz-ektöl azonban több
segítséget várunk a jövőben,
mert a KISZ megyeszerte terem-,
helyiséggondokkal
küzd, Szegeden-különösen. A
megoldást közösen kell keresni. Különösen fontos szerepet töltenek be művelődésügyi inézményeinknél a klubok;
a
klubmozgalomban
sokat tehetünk
az
ifjúság
szabadidejének
hasznos el-

ság

kanapokon reggel 7-től délután fél 5-ig végzi munkáját, fél 5-tól másnap reggel
7 óráig ügyeletes látja el a
teendőket, elsősorban a közérdeket szolgáló előfizetői
állomások hibáinak
megszüntetésére. A hibaelhárító
szervezet munkaideje általában megegyezik az intézmények munkaidejével,
Természetesen a
fontos
közintézményektől senki sem
vitatja el az elsőbbséget, viszont a magánelőfizetők is
megérdemelnék az ügyeleti
szolgálat bővítését.
— Munkaszüneti napokon,
fizetett ünnepnapokon a zavarelhárítást
számukra
ugyancsak az ügyeleti
készenléti szolgálat végzi, főként és elsősorban a
már
fentebb jelzett állomásoknak. Sok évi tapasztalat szerint munkaszüneti napokon
a lakásokban levő állomások
meghibásodása
általában
nem sok, két-három
eset
szokott előfordulni s ezért
a
hibák
megszüntetése
•
munkanapra tolódik,
Két-három előfizető szenved csak hátrányt, ha ünnep előtt késő délután fel™ o n d j a szolgálatát telefonkészüleke. Nyilvánvalóan a
szenvedő
alanyok
mindig
mások, és esetenként lehetnek többen is. Ezért a poétának változtatnia kellene a
jobb szolgáltatás érdekében.
Rossz telefont javítani csak
a posta hivatott, s ha hívják, jó lenne, ha mindig
megjelenne. Ennyi a szeged!
telefonelőfizetőknek is ját.
U P,

Szobrász a pácban

töltéséért
A közelmúltban megtartott
Megyei Ifjúsági Kulturális
Fórum az itt jelzett és más
kérdésekről részletesen szólt.
Értékelt, javasolt; részt vállalt a feladatokból.
Dr. KONCZ jANOS,
a KISZ Csongrád megyei
bizottságának titkára

A márványlap „rejtélye"

Négyéves aprólékos kutatómunka eredményeként dr.
B. Thomas Edit, a Magyar
Nemzeti Múzeum tudományos főmunkatársa a napokban megoldotta a régészet
egyik évek óta megfejthetetlennek tartott p r o b l é m á j á t
A „rejtély" egy 70 centiméter átmérőjű, 2—3 centiméter vastag dombormű, szürkésdrapp
márványlapban
testesült meg. Középső mezejében meztelen
férfialak
táncol, egyik
kezében egy
kerek golyó, a másikban valami különös alakú tárgy. A
peremen végigfutó szegély
jobb oldalt üres. bal oldalt
felülről lefelé egy női mellkép, egy összeroskadt állat,
egy azonosíthatatlannak tűnő faragvány, legalul pedig
néhány kerek tárgy látható.
Hogy mit ábrázol és milyen
célra szolgált, azt éveken át
hiába kutatták a világ legkiválóbb régészei.
A magyar kutató
tulajdonképpen a férfi és a női
arc feltűnő sémita jellegéből
Jelentősen szélesedett vi- jött rá a megoldásra. Eszekirály,
szont az ifjúság érdeklődése rint a férfi Dávid
a képzőművészet és filmmű- aki Góliát felett aratott dia-

Teremgondok
Somogyi Károlyné felvételei

vészét iránt. A fiatalok látáskultúrájának
fejlődését
megyénkben
közel félszáz
kör,
az
k é p Yőművészeti
egyetemi Collegium Artium
képzőművész tagozata, a háe z r e s Art Kino, a film-

Az ember szereti, ha a
pénzéért ugyanannyit érő ellenszolgáltatást kap. így vannak a telefonelőfizetők is,
akiknek mondjuk szómbaton, vagy kettős ünnep előtt,
késő délután elromlik a készüléke és süket marad a legközelebbi munkanapig, mert
a posta csak akkor javítja
meg. S azt ugyebár a telefonelőfizető nem teheti meg,
hogy ameddig süketen maradt a készüléke a posta hibájából, annyit vonjon le az
esedékes számlából, a használati díj összegéből.
Ez dukálna pedig, lévén,
hogy a posta szolgáltató vállalat. S amikor a szolgáltatását szünetelteti, miért az
előfizető rovására teszi?
A problémáról dr. Hódi
István, a Szegedi Postaigazgatóság helyettes
vezetője
így tájékoztatott:
— A szegedi hálózatba
kapcsolt előfizetői
állomások
bejelentett
hibáinak
megszüntetését az erre a célra szervezett zavarelhárító
, . „
.
végzi. Szegeden es az igazgatóság három megyéjében a
bejelentett hibát még aznap
elhárítják, ha annak okát
természetes jelenség, vihar,
nagyobb arányú kábelbeázás
nem befolyásolja. A helyi
hibabejelentő szolgálat éjjelnappal a felek rendelkezésére áll és a bejelentés sorrendje szerint, az egészségügyi intézményeket, fegyveres testületeket,
mentőket,
tűzoltókat elsősorban figyelembe véve intézkedik. A zavarelhárító szervezet m u n -

dala jelvényeivel a frigyláda
előtt táncol.
A női fej feleségéé, a perem egyéb faragványai pedig — egy levágott borjú,
olajlevelek közé
helyezett
bogyók és pogácsaszerű apró sütemények, a nép között
szétosztott ajándékot jelképezik. Dávid bal kezében a
borparittyát, jobbjában az
angyalok által összetapasztott, illetve érccé változott
parittyaköveket tartja.
Ennek a feltevésnek az
Igazolására sok ú j megállapítást kellett tenni, eddig ismeretlen összefüggéseket feltárni, számos korábbi hiedelmet megcáfolni. De sikerült. A Holt tengeri tekercsek például igazolják, hogy
a sátoros ünnepeken a hivők
idézték „Dávid király táncát", majd ajándékokat helyeztek el a sátorabn felállított asztalon. És valóban,
a budapesti Igazságügyi Orvostani Intézet munkatársai
VASÁRNAP.
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a lap üresen hagyott pereméről és a hozzá csatlakozó
részekről vett anyagmintában megtalálták a klorofill,
a növényi olaj és az állati
vér maradványait. Az ú j a b b
szíriai leletek pedig azt igazolják, hogy az eddigi köztudattal ellentétben időszámításunk első századaiban a
görögös
kultúrájú
zsidók
már „csináltak faragott képeket", s ugyanakkor keleten a tanaita rabbik felújították Dávid király
kultuszát. És — ha a márványlap 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. Ferruccio Bolla svájci államtanácsos britokában van Luganóban.
A márványlap azonosítása
jelenleg a régészet egyik
legnagyobb világszenzációja.
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