
SZERDA, 1970. DECEMBER 30. 
— — — — t — » • 

Tanácsülés 
a II. kerületben 

A szegedi II. kerületi ta-
nács tegnapi ülésén elsőkéint 
a végrehajtó bizottság és a 
szakigazgatási szervek mun-
kájának értékelésével fog-
lalkoztak. Élénk vita alakult 
ki a beszámoló azon része 
körül, amely az építési osz-
tály munkájával foglalko-
zott. A hozzászólók vala-
men"vien egyetértettek ab-
ban, hogy az osztály mun-
kája sokat javult az utób-
bi időben. Szakértelemmel, 
lelkiismeretesen végzik dol-
gukat, nemcsak a hivatali 
ügyintézésben, hanem más 
terülteken is. 

Ezután a tanácsülés az 
1970. évi fejlesztési és gaz-
dálkodási eredményekről 
szóló tájékoztatóit vitatta 
meg. A hozzászólók a kerü-
let legfontosabb gondjaival 
foglalkoztak. Előtérbe került 
a tarjáni járulékos beruhá-
zások ügye. Főiként az or-
vosi rendelőt és a bölcsödét 
hiányolták. A város külső 
területein lakók képviseleté-
ben a baktói ós a petőfite-

lepi tanácstagok szorgal-
mazták a víz bevezetését 
ezekre a területekre, egyút-
tal a megfelelő csatornázás 
megoldását is sürgették. A 
kerület közvilágításának 
gondját is felvetették. Fő-
ként a József Attila sugár-
út körtöltésen túli szaka-
szát kell világosabbá tenni 
a közeljövőben. A felszóla-
lók a kerület tisztaságéval 
sem voltak megelégedve. 
Ugyanakkor be kell arról 
is számolni, hogy a kerület-
ben rengeteg járda, úttest, 
csatorna és vízelvezető árok 
épült. És ebbeh a munkában 
jelentékeny részt vállalt a 
lakosság ís, hiszen összesen 
550 ezer forint értékű tár-
sadalmi múnkát végeztek. 

A tájékoztató megbeszé-
lese után a tanácsülés az 
19.0. évi fejlesztési alap elő-
zetes zárszámadásáról szóló 
jelentést, a jövő év első ne-
gyedévének fejlesztési terv-
javaslatét és a negyedév 
munkatea-vét vitatta meg. 

Ötven éve 
énekelnek 
kórusban 
Izsó Vince, Tóth Béla és 

Galgóczl Vince, a hajdüszo-
váti Kodály-kórus tagjai öt-
ven esztendővel ezelőtt kezd-
ték a közös daltanulást, 
énekeléstt Valamennyien a 
helybeli Lenin Termelőszö-
vetkezet tagjai, illetve nyug-
díjasai. Húszesztendős ko-
rukban kerültek az lBB5-ben 
alapított hajdüszovátt ének-
karba és azóta megszakítás 
nélkül részt vesznek a kul-
turális munkában. Izsó Vin-
ce a hajdúszováti kórus kró-
nikása is: fél évszázad óta 
gyűjti a kórussal kapcsola-
tos emlékeket és feljegyzé-
seket. 

A fél évszázados jubileum 
alkalmából a község vezetői 
köszöntötték és megjutal-
mazták a három idős kórus-
tagot. (MTI) 

Hadjárat a dinamó ellen 

A nők gar !asági és szociális 
helyzetének javitára 

A művelődésügyi miniszter irányelvei 
A művelődésügyi miniszter 

irányelveket adott ki a nők 
gazdasági és szociális hely-
zetének javításáról szóló ko-
rábbi kormányhatározat vég-
rehajtásához. Az irányelvek 
hangsúlyozzák; a művelődés-
ügyi ágazathoz tartozó intéz-
ményeit, vállalatok dolgozói-
nak jelentős része nő. Szám-
arányuk az oktatási intéz-
ményekben meghaladja a 09 
százalékot, a művészeti terü-
leten a 45 százalékot. Ez kü-
lönösen indokolja, hogy az 
oktatási-nevelési, a művé-
szeti és kulturális intézmé-
nyek, Illetve vállalatok ki-
emelt feladatnak tekintsék a 
nők szociális helyzetének, 
életkörülményeinek javítását. 

Biztosítani kell annak az 
alkotmányos alapelvnek az 
érvényesülését, hogy egyenlő 
értékű munkáért a nők a fér-
fiakéval egyenlő munka-
bért kapjanak, elejét kell 

venni az esetenként még elő-
forduló hátrányos megkü-
lönböztetésnek. Fokozott gon-
dot kell fordítani arra, hogy 
a művelődésügyi Intézmé-
nyek, vállalatok vezetésében 
a nők aránya javuljon. Az 
alsófokú oktatási intézmé-
nyekben az igazgatói, Igaz-
gatóhelyettesi munkakört je-
lenleg mindössze 28 száza-
lékban töltik be nők. Ez az 
arány a középiskolákban 
még alacsonyabb: 20,5 szá-
zalék. Kívánatos ezért, hogy 
a mostaninál nagyobb száza-
lékban kapjanak nők megbí-
zást igazgatói, igazgatóhe-
lyettesi, szakfelügyelői, a fel-
sőoktatási intézményekben 
pedig tanszékvezetői és más 
vezetői feladatok ellátására. 
Az egyetemek, tudományos 
intézetek Vezetői gondoskod-
janak arl'ól, hogy a kutató-
munkában nagyobb számban 
vegyenek részt nők. 

T e p s i b e n 
a z e l s ő m a l a c o k 

Szilveszteri előzetes 
Kedden, tegnap megkez-

dődött a nonstop munka a 
Csemege Vállalat hideg-
konyha üzemében, ahol fő-
leg a házi szilveszteri mu-
latságok vacsoráit, az ün-
nepi hidegtálakat készítik. 
Tepsibe kerülnek az első 
malacok, tíz mázsa jut be-
lőlük az üzletekbe. 

Az egész élelntiszer-ke-
reskedelem felkészült a jó 
étvágyú, jó torkú szilveszte-
re zök ellátásúra. Az újévi 
kocsonyához sertésfej kor-
látlan mennyiségben kapha-
tó. Láb és csülök azonban 
már kevesebb van. A hagyo-
mány ugyan azt tartja, hogy 
a baromfi elkaparja az új-
évben a szerencsét, a barom-
fiipar azonban a tavalyi ta-
pasztaltok alapján már erre 

a hétre is tartalékolt mint-
egy 20 vagon csirkét, tyú-
kot. 

A vendéglátóipar is fel-
készült a Szilveszterre. A 
raktárakat mindenütt feltöl-
tötték. A szállodákban, a 
nagy éttermekben napok óta 
egyetlen üres asztal sittes, 
a többségét az IBUSZ nem-
zetközi Szil veszt er-rendez-
vényeire kötötték le. 

A Húngarhotels nemcsak 
a fővárosban, hanem Mis-
kolcon és Balatonfüreden is 
rendez nemzetközi szilvesz-
teri balt. A Pannónia Szál-
loda és Vendéglátó Vállalat 
6500 személyt ültet asztal-
hoz szilveszteresti műsoros 
mulatságain, ezenkívül több 
ezer Vendéget lát el étellel, 
itallal fővárosi és vidéki 
szórakozóhelyein. 

A minisztérium támogatja 
a szülési vagy anyasági sza-
badság után munkába álló, 
Illetve többgyermekes, vala-
mint a gyermeküket egyedül 
nevelő pedagógusnők heti 
kötelező munkaidejének öt 
napra történő elosztását, ha 
az igazgatók ezt biztosítani 
tudják. Lehetőleg kerülni 
kell a kis- és többgyerme-
kes anyák tanítás előtti és 
Utáni ügyeletre beosztását, a 
kétműszakos — délelőtti, dél-
Utáni — beosztást, a gyakori 
üres órákat stb. Törekedni 
kell arra, hogy a kétműsza-
kos alsó- és középfokú okta-
tási intézményekben a szom-
bat délutáni tanítás a heti 
óraszám megfelelő elosztá-
sával megszűnjön; az iskolai 
szünetekben a kisgyermekes 
anyákat, továbbá a gyerme-
küket egyedül nevelő peda-
gógusnőket mentesíteni kell 
az iskolai beosztás alól. 

A miniszteri irányelvek 
felhívják a művelődési vál-
lalatok, üzemek és intézmé-
nyek vezetőinek figyelmét: a 
szakszervezetekkel együttmű-
ködve fordítsanak fokozott 
gondot a nődolgozók helyze-
tének javítására. 

Gyógymód 
A közlekedési bélesetek 

nagy száma nemcsak a szak-
embereket, hartem a közüti 
forgalomban résztvevőket — 
gyalogosokat és járművel 
közlekedőket — ls gondol-
kodóba ejti. Ezt bizonyítják 
a hozzánk érkező levelek is. 

Balázs Antal (Mark tér 
16.), a „Szigorítás a gépjár-
művezető-képzésben" című 
Cikkünkhöz fÜ2 néhány meg-
jegyzést. 

A közúti balesetek meg-
akadályozását hivatalosan 
elsősorban a gépjárművezetői 
vizsga megszigorításéban 
látják — írja olvasónk. Vé-
leménye szerint a megoldás 
kissé mesterkélt. 

A balesetek szerinte — és 
a „hivatalos" vélemény sze-
rint is —, egyéb okokra ve-
zethetők vissza, így elhárí-
tásuk más ..gyógymódot" 
követel. A tanfolyam hall-
gatóínak nagyrésze ugyanis 
még nem rendelkezik gép-
kocsival — írja olvasónk. A 
rendszeres autóvezetéshez az 
itt szerzett gyakorlat még 
nem elegendő. Ha saját — 
többnyire más típusú —, 
autón kezd vezetni az illető, 
tulajdonképpen újból kell 
tanulnia. A levélíró hivat-
kozik egy néhány évvel ez-
előtti statisztikai adatra, 
melv szerint a három éven 
belül vizsgázottak okozzák a 
legkevesebb balesetet, mert 
ők még óvatosan vezetnek. 
A régebben vezetők nagy 
része pedig rutinból és nem 
a szabályok Ismeretében ve-
zeti gépkocsiját — olvassuk 
a levélíró kissé egyoldalú 
véleményéi. Közöttük talál-
hatók a „túl okos" vezetők, 
akik fölényeskednek, nem-
egyszer udvariatlanok a 
forgalmas utakon. Ezek kö-
zött pedig aligha található 
friss igazolvánnyal rendelke-
ző. Olvasónk javasolja, hogy 
a vezetői Igazolvány járjon 
le 3—5 év múlva úgy, hogy 
érvényességéhez ú j KRESló-
vizsgát is kelljen tenni (rö-
vidített, súlypontozott 
anyagból). Arról nem olvas-
hatunk, hogy a levélíró ho-
gyan képzeli el ennek meg-
valósítását. 

Annak örülünk, hogy köz-
üggyé válik a balesetmentes 
közlekedés, és hogy sokan 
próbálják jóazándékú gon-
dolataikkal segíteni az ezzel 
foglalkozó szakembereket. 

Január l-én esedékes 

a gépjármű-felelősség díja 
Január 1-tól — mint is-

meretes — minden gépjár-
műre egyaránt kőtelező a 
gépjármű-felelősség biztosí-
tás. Ugyancsak januárban 
esedékes a biztosítás évi 
díja, magánautósoknál az 
első félévi részlet. 

Ezzel kapcsolatban az Ál-
lami Biztosító a gépjármű-
tulajdonosok száméra ked-
vező intézkedést hozott. 
Megszüntette ugyanis az ed-
digi biztosítási igazolványt, 
amely miatt minden évben 
fel kellett keresni a bizto-

sító illetékes fiókját. Az iga-
zolvány helyett kitöltött 
postai utalványt küldenek 
minden gépjármű-tulajdo-
nosnaik, aki az utalvány 
postai bélyegzővel ellátott 
í'eladószelvényével igazol-
hatja a díjbefizetést. 

Az Állam Biztosító ügyfe-
leinek olyan nyomtatványt 
is küld, amelyen minden 
változás közölhető, amely-
nek bejelentésére az Állami 
Biztosító ügyfeleit a gépjár-
mü-felelősség biztosításról 
szóló kormányrendelet köte-
lezi. 

Töltse szilveszterét 

a Debreceni Éttermünkben 

Ormándl Vendel magyar nótakai énekel. Kitűnő 

zene, tánc reggel 5 óráig. Magyaros ételek, 

tájjellegű borok. 

Asztalfoglalás az üzletvezetőnél. 
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feliratú belyegzőnk december 22-én elveszett, 
kérjük ügyfeleinket, tekintsék érvénytelennek. 
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Kertész Antal (Odessza), 
rovatunkban egy hete meg-
jelent levélhez szól hozzá. A 
kerékpárok kivilágításának 
kötelezővé tételét, elhagyá-
sának szigorú büntetését 
tartja ő is az egyetlen he-
lyes megoldásnak a bizton-
ságos közlekedésért. A hiba 
csak ott van — írja —, hogy 
nincs az a dinamó, amely 
hóban üzemképes lenne. Ja-
vítása R—10 forint. És ha a 
műhelyben még működik is, 
nem jelenti azt. hogy fél óra 
múlva nem hagyja cserben a 
kerékpárost. Az arra járó 
rendőr persze megbünteti az 
illetőt. holott lényegében 
nem tehet a dologról, A ke-

rékpárosok nevében kéri ol-
vasónk, hogy a rendőrség 
tiltsa le a dinamót és ren-
delje el az akkumulátoros 
világítást. „Higgyék «1 — 
zári.a levelét Kertész Antal 
—, szeretnénk rendes közle-
kedők lenni!" 

ElhissZük és méltányoljuk 
is ezt a szándékot. Javasla-
tát attól tartunk, ezután 
sem fogadják el a rehdflrség 
közlekedés-rendészet szak-
emberei. Kötelezni senkit 
nem lehet arra, hogy akku-
mulátoros világítást használ-
jon. Arra Viszont Igen. hogy 
kivilágítatlan kerékpárral 
ne közlekedjen. 

Szívesség vagy kötelesség? 
özv. Tombécz Ferencné 

(Petóíitelep, Virág u. 7 ), le-
velében szomorú és hálás so-
rokat olvastunk. Arról ír, 
hogy beteg és igen gyakran 
kénytelen az éjszakai orvosi 
ügyeletet és a mentők segít-
ségét igénybe venni. Egy 
ilyen alkalommal, amikor 

rosszul lett, és lábra se tu-
dott állni, a mentők jöttek 
érte. Utcájukban azonban 
akkora a sár. hogy az, autó 
a műúton állt meg. A men-
tősök a szomszédtól kértek 
egy kerékpárt, azon vitték 
az autóig beteg olvasónkat. 
Tombáczné ezúton is köszöni 
szomszédja segítségét. 

Kislexikon kis hiánnyal 
A Tiszatájról szóló kisle-

xikonunkban Somfal László 
(Lenin krt. 22.), hiányossá-
gokat vélt fölfedezni. Szóvá 
teBzi, hogy a formátum vál-
tozásalt nem részleteztük 
úgy, mint 6 levelében, csu-
pán a legjelentősebbet, az 
1965-től füzetté alakult Ti-
szatájt említjük meg. S mi-
vel kislexikonunk terjedel-
me szük és adott keretek 
között mozog, nem részle-
tezhettük külön a levélíró 
által jelölt 1947—1956 közti 
időszakot, amikor — mint 
írja —, szintén füzet formá-
jában jelent meg a folyóirat. 
Azt viszont, nem állítottuk, 
hogy a 24 évet betöltött Ti-
szatéj 1985-ig egyfolytában 
napilap formában jelent 
meg! 

A levélíró egyetért abban, 

hogy a szerkesztő-felelős 
szerkesztő személye körülbe-
lül tucatszor változott. Azért 
viszont neheztel, hogy az 
1951—55 közötti időszak-
ról, amikor négy-öt alkalom-
mal ő volt a folyóirat szer-
kesztője, felelős szerkesztő-
je, az írócsoport elnöke, az 
írószövetség által fenntartott 
lektorátus vezetője, nem te-
szünk külön említést. 

Második észrevételére 
megint csak azt tudjuk vá-
laszolni. hogy a napi kisle-
xikon terjedelme nem ad le-
hetőséget arra, hogy bármi-
lyen témában részletekig 
menő teljességre töreked-
jünk, tehát ez nem is cé-
lunk. Ahhoz, hogy a Tiszatáj 
közel 25 éves múltját hiány-
talanul bemutathassuk, több 
oldalas tanulmányra lenne 
szükség. 

Fiatalok a téli tarlaton 
Még nincs tiz éve, hogy 

1961. március elsején elő-
ször felvételiztek a szegedi 
művészeti szakközépiskola 
jövendő tanulói a tanárképző 
főiskola tantermeiben. 

Azóta az iskola tanárai, 
volt tanulói a Város képző-
művészeti életének tényezői-
vé váltak. 

A nemrég megnyílt Sze-
gedi Téli Tárlat 43 résztve-
vőjéből 12 az intézet volt ta-
nulója vagy tanára; az egy-
kori diákok közül hárman 
ma a szakközépiskolában ta-
nítanak. A tárlaton bemuta-
tott 84 mű közül 25 a most 
említettek vésője, ecsetje 
alól került ki. 

Érdemes az iskola volt 
növendékeinek munkáit kü-
lön is a tárlatlátogatók fi-
gyelmébe ajánlani. . 

László Anna már az előző 
téli tárlaton is szerepelt raj-
zokkal; most három karcát 
állította ki. A technika adta 
anyagmegmunkálás! lehető-
ségekkel J ó l élve alkotta meg 
lapjait. Erdemeként kell ér-
tékelni. hogy h grafika egy 
Szegeden ez ideig hagyo-
mánytalan vállfajával je-
lentkezik. 

Farkas Pál finoman cizel-
lált saját öntésfl bronza a 
mesterség ismeretén túl bi-
zonyságot tesz a magyar 
kisplasztika! hagyományok 
tudatos Vállalásáról. (Példa-
képe nyilvánvalóan Ferenczy 
Béni.) 

Kalmár Márton egy női 
fejjel szerepel, amelynek ér-
zékenyen mintázott felületei 
remek iskolázottságról ta-
núskodnak. 

Kiss István épltéBzl egzakt-
sággal talpraállított aktjának 
résztetszépségei szenvedélyes 
diszciplínáról és nagy rajz-
kultúráról vallanak. 

Ilegyi Júlia női feje ls 
túllép az Iskolás tanulmá-
nyok keretén. 

Sstalay László kerámiaké-

pei kiállításra érett alkotá-
sok; különösen jól kompo-
nált a nagyméretű Harmónia 
című falitáblája. 

I f j . Pintér József Busója 
az ötletesebb. játékosabb 
vállalkozások közé tartozik. 

Zocskár András Harcosa 
ugyancsak jelzi, hogy a ke-
rámia Szegeden nemcsak 
egy-két művész kísérlete, ha-
nem esetleg egy iskolává nö-
vő kezdeményezés gyümöl-
cse lehet. 

Bár nem a művészeti 
szakközépiskola tanulója 
volt. de baráti kapcsolatok 
kötik az említettek többsé-
géhez Makk József Pált. aki . 
nek márványportréja a ki-
állítás egyik nagy meglepeté-
se. Első alkalommal kevesen 
jelentkeznek ilyen kiérlelt 
stílusjegyekkel, biztos for-
makészséggel. 

A művészeti szakközépis-
kola 1971-ben ünnepli fenn-
állásénak 10. évfordulóját. 
Mivel itt ls. ott is különböző 
csoportosulások alakulnak 
manapság. így jó lenne egy 
külön kiállítást szervezni az 
Iskola volt tanárainak és ta-
nulóinak munkájából. Hogy 
ez nem volna érdektelen, ar-
ra Jó bizonyság az Iskola ta-
nárainak névsora: Tápai 
Antal, Stefánlay Edit. Hor-
váth Sándor, Kopasz Márta. 
H. Dinnyés Éva. Samu Kata-
lin, T. Nagy Irén. Szalay Fe 
renc Fekete János. Magost 
Gyuia, Zoltánfi István. Friti 
Mihály, Kalmár Márton 
Botos Gerö. Pölög Endre 
Szalay László, Farkas Pál. 

D. Fehér Zsuzsa dr. a téli 
tárlat megnyitójában jelezte, 
hogv Szeged művészete áz 
utóbbi időben nagy fejlődés-
nek Indult A szakközépis-
kola első kiállítása az elkö-
vetkező tíz év fejlődésének 
egyik lépcsőfoka lehetne. 

Tóth Sándor 
szobrászművész 


