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A Tiszatáj 
az Iskola-
rádióban 

A pécsi Jelenkor es a 
debreceni Alföld című fo-
lyoiratok után tegnap, szer-
dán délután 15 óra 20 per-
ces kezdettel a Szegeden 
megjelenő Tiszatájai muta t -
ta be az Iskolarádió. Juhász 
Gyula „Szeged" című verse 
után dr. Havasi Zoltán, a 
folyóirat főszerkesztője, An-
nus József olvasószerkesztő 
és Mocsár Gábor József At-
ti la-díjas író, a szerkesztő 
bizottság tagja adot t számot 
az immár negyedszáz ada 
megjelenő Tisza tá j múl t j á -
ról, profil járól. 

A Szabó Éva szerkesztet-
te, 40 perces adásban bőven 
esett szó a szerkesztőség ko-
rábban vállalt és ú j a b b fel-
adatairól. Így többek között 
a f iatal írók, költők nevelé-
sének sok gondjáról és a 
szociográfiai irodalom felka-
rolásáról. A Tiszatáj hagyo-
mányokban és megvalósítás-
ra váró szándékokban egy-
aránt gazdag törekvéseként 
szóltak a beszélgetés rész-
vevői a szomszédos orszá-
gok irodalmának, valamint 
a határa inkon túl dolgozó 
magyar írók, költők mun-
káinak (értékeléséről, bemu-
tatásáról. 

A műsor második részé-
ben az Iskolarádió kerek-
asztalának ál landó részvevői 
— a budapesti Radnóti 
Gimnázium d iákja i — 
Akácz Lászlónak, a Tisza-
t á jban 1970-ben megjelent, 
„Lány az ablak mögött" cí-
mű írását elemezték. 

A Tiszatájról szóló műsor 
irodalmi szemelvényeit 
Mécs Károly, Kohut Magda 
és Szersén Gyula mondta el. 

T. E. 

A Roosevelt tér rendezése 
Csövek, kerítések, rozsdás 

vasgerendák rabságában volt 
soitúig a Roosevelt tér még 
a híd javí tásának befejezése 
u tán is. A gyepet hata lmas 
teherautók taposták le, vagy 
éppen azok telepedtek le a 
széliben, amelyek a ' halász-
csárda vendégelt szállították 
ebédre-vacsorára. A Tisza-
par t szerelmesei mostanában 
örömmel vették észre, hogy 
megjelentek a virágágyak, a 
pázsitok orvosai, a park-
munkások az elhanyagolt 
téren. 

Egyelőre azonban csak 

ideiglenesen hozzák rendbe 
a teret, hogy a tavasz és a 
nyár Ünnepein szebb lát-
vány fogadja ma jd látoga-
tóit. A végleges rendezésre 
most készülnek a kiviteli 
tervek: játszótér és pihenő-
park lesz továbbra is a 
Roosevelt tér, ha más U, 
mint annak előtte. A gyep-
terület a szélén kisebb lesz: 
meg kell oldunt most már 
a parkírozást is. Ez viszont 
azt jelenti, hogy az autók-
nak lesz helye, tehát nem 
gázolják le a gyepet. 

Arról is szó van — évek 

óta —, hogy Juhász Gyu-
lánali, a város nagy költő-
jének szobra nem a legjobb 
helyen van. Hiszen — sajá t 
vallomása szerint is — 
mindig a Tiszát szerette 
volna nézni. A szobor el-
helyezésének lehetőségei kö-
zül hadd említsünk egyet: 
a vármúzeum és a Tisza kö-
zötti területet. Így a Móni-
parknak ez a közkedvelt aé-
tá lóút ja is gazdagodna szo-
borral. amely most már 
valóban a költő kedvenc 
folyóját nézné. 

V. M. 

Állattenyésztő telepek 
épülnek a járásban 

Mezőgazdasági nagyüze-
meink jelentősebb beruházá-
sokat igénylő létesítményei 
között az érdeklődés hom-
lokterébe az állattenyésztés 
korszerűsítését és számbeli 
növekedését egyaránt szolgá-
ló szakosított telepek kerül-
tek. Az elmúlt évben hír t 
adtunk róla, hogy a szegedi 
járásban kilenc tehenészeti 
telep és két fűthető, minden 
eddigi gépesítési gyakorla-
tot fölülmúló sertéshizlalda 
építéséhez kezdtek hozzá, je-
lentős állami támogatással. 

Dr. Tornai Mihálytól, a 
megyei tanács mezőgazdasá-
gi és élelmezési osztályának 
főelőadójótól kér tünk t á j é -
koztatást, affé le helyzetje-

Az építőipari műszaki fiatalok 
első országos találkozója 

Az Építőipari Tudomá-
nyos Egyesületek nemrégen 
megulukított i f júsági tagoza-
ta kezdeményezte az építés-
ügyi műszaki f iatalok első 
országos konferenciáját , 
amelyet szerdán tar to t tak a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
dísztermében. 

Dr. Szabó János akadé-
miai levelező tag, az épí-
tésügyi és városfejlesztési 
miniszter első helyettese vi-
taindító előadásában k i fe j -
tette, az országban évente 
elutasított több milliárd fo-
r in t ér tékű építési igény ki-
elégítésének egyetlen célsze-
rű megoldása a technológiai 
váltás, t ehá t a hagyomá-
nyosnál sokszorta termelé-
kenyebb ú j építésmód el ter-
jesztése. Ezért kiemelt prog-
r a m a legfiatalabb építési el-
j á r á s meghonosítása, amely 
éppen az i f jú építők aktív 
részvételével válhat a napi 
munka általános gyakor l a -
tává. 

A könnyűszerkezetes épí-
tés a munka minőségében ls 
ú j a t hoz. mer t a létesítmény 
tervezésétől a kulcsátadá-
sig „komputerizált" a m u n -
k a : vagyis elektronikus szá-
mítógépek segítik a legopti-
málisabb tervezési, szállítá-
si és kivitelezési program-
változatok kiválasztását és 
lebonyolítását. A precizitást 
á l l í t ja előtérbe az épületek 
méretezésénél és összeszere-

l é s é n é l is, mer t mil l iméter-
fnyi pontosságot követel, s 
így a múzeumi emlékek kö-
zé sorolja a megszokott kő-
művesmérce araszát, centi-
jét. Mindemellet t a k ö n -
nyűszerkezetekkel ötször-
hatszor olyan gyora az épí-
tés, mint hagyományosan. 

A tanácskozáson három 
előadás adott átfogó képet 
az ú j építésmódról, s a f ia-
talok kiállítást is rendez-
tek a legkorszerűbb külföl-
di könnyűszerkezetekről és 
az első hazai eredmények-
ről. 

lentést u megkezdett építke-
zések előrehaladásáról. Meg-
tudtuk tőle, hogy a telepek 
átadási határ ideje átlagosan 
egy esztendővel eltolódott. A 
tavalyi nehéz év adata inak 
Ismeretében az illetékes 
pénzügyi szervek is hozzájá-
rul tak ahhoz, hogy két év 
helyett három alat t fejezzék 
be szövetkezeteink ezt a je-
lentős építkezést. 

A sándorfalvi Ú j Élet Tsz 
tehenészeti telepének az épí-
tése szakadt félbe egyedül a 
tavalyi tá jékoztatás óta. A 
tervezett három Istállóból 
egy itt ls elkészült, a máso-
dik is befejezés előtt áll, a 
harmadik sorsáról mostaná-
ban döntenek. Arra azonban 
egyelőre nincs kilátás, hogy 
itt a követelményeknek 
megfelelő korszerű telep lé-
tesüljön. 

Átmenetileg nehéz hely-
zetbe kerül t a dóci szövet-
kezet és a sándorfalvi Rózsa 
Ferenc Tsz közös összefogá-
sával épülő telep ls, de a 
pénzügyi problémák megol-
dódtak, a tervek szerint jö-
vőre várha tó a befejezés. 
Tárgyalások folynak közben 
arról, hogy a kettős társulás-
hoz harmadikként egyik ba-
lástyai szövetkezet ls csatla-
kozna. 

Csengelén eddig ugyan 
egyetlen istállót sem helyez-
tek üzembe a kapott t á j é -
koztatás szerint, de minden 
szükséges épülethez hozzá-
kezdtek, a munkák felénél 
járnak. I t t is várható, hogy 
Jövőre befejeződik az épít-
kezés. Deszken júl iusra föl-
épül a két Istálló, az egyéb 
szükséges építmények azon-

Művelődés 

Vendégjáték 

ban csak a jövő esztendő 
végére készülhetnek el. Az 
árvíz nyoma érződik itt is 
a kényszerű határ idő-módo-
sításon. 

Forráskúton három istálló 
épül összesen 324 tehén be-
fogadására. Néhány hónap 
műlva a harmadikba ls be-
köthetik a jószágot, év vé-
gére pedig üzembe helyezik 
a hatezer liter te je t földol-
gozó te jházat ls a többi ki-
egészítő létesítménnyel, 

Dorozsmón 73-ban várha tó 
a befejezés csakúgy, mint 
Kübekházán és Röszkén. A 
Sarló-Kalapács Termelőszö-
vetkezetben a 69 óta folya-
matosan fönnálló hitelkép-
telenség miat t késik a m u n -
ka, de két istálló már így is 
elkészült, és a harmadik is 
fölépül az Idén. 

Tiszaszigeten készül a leg-
nagyobb tehenészeti telep. 
Igaz, hogy nem ü j létesít-
mény a telep minden tagja, 
de már a nyáron hozzákezd-
hetnek a járulékos beruhá-
zások megvalósításához ls. 
A számítások szerint jövő-
re várható a teljes befeje-
zés. 

A két sertéstenyésztő te-
lep összesen 8875 hízó befo-
gadására lesz képes egyszer-
re. A tápéit maholnap tel-
jesen benépesítik, de a hiz-
lalda év végéig Tiszaszige-
ten is elkészül. A gazdasá-
gok jól fölfogott érdeke 
mindenüt t a gyors befeje-
zést sürgeti, számtalan Is-
mer t akadály hátrál ta t ta 
azonban eddig a folyamatos 
munkát . 

H. D. 

A kedden kezdődött Bé-
késcsabai Színházi Napok-
nak jugoszláviai vendégei 
ls vannak, s ez a színész-
csoport — a zrenjanini 
(nagybecskereki) színház 
társulata — magyarországi 
vendégeskedése során Sze-
ged szomszédságában, Szö-
vegen is fellép. Amolyan 
,,tájelőadási ia.k" szánják 
vendégszereplésüket a 
zrenjaninliak, ám e szín-
padra lépésük feltétlenül 
több, mint alkalmi kiruc-
canás. Akár egy régóta 
szövődő művészbarátság 
ú j a b b láncszemének is ne -
vezhetnénk, hiszen mind a 
jugoszláviai, mind pedig a 
magyar együtteseknek 

gyakran ismétlődő „szoká-
sa" az ilyen vendégfellé-
pés. Eddig jobbára Szeged 
testvérvárosának, Szabad-
kának művészképviselői 
rándul tak á t hozzánk, s bi-
zonyították színpadi szó-
val, énekkel, vagy a k á r 
képekkel, szobrokicai te-
hetségüket. most viszont 
egy errefelé még ismeret-
len színészcsoport produk-
ciójának tapsolhatnak m a j d 
a szőregiek. ősz in tén r e -
méljük, hogy ez a „ tá je lő-
adás" nem marad ismétlés 
nélkül, s a zrenjaninlak 
idelátogatásainak sem k i -
zárólagos dátumai az éven-
te ismétlődő Békéscsabai 
Színházi Napok. 

Kamerák kellenek 
Bizonyára sok szegedi 

olvasó bólogatott egyet-
értően, amikor elolvasta a 
Népszava vasárnapi glosz-
száját , amely a városunk-
ban hamarosan kezdődő 
ünnepi hetek gazdag prog-
ramjáró l szólt. A kis írás 
azon túl, hogy ismerteti az 
egymást váltó eseménye-
ket, még egy kérést i s 
megfogalmaz. Nevezetesen, 
azt, hogy nyaranta figyel-
jen Jobban Szegedre a te-
levízió. Sok és változatos 
művészi esemény színhelye 
Ilyenkor a város: sok és 
változatos közvetítésben 
számolhatnának be innen a 
kamerák, ö t l e tadó példa-
ként elsősorban a hagyo-
mányos szakszervezeti nép-

táncfesztlvill hozza fel a 
cikkíró, amely rendezveny 
esztendőről esztendőre 
gazdagabb résztvevőkben 
éppúgy, mint művészi é r -
tékekben. Bizony. végre 
képernyőre kerülhetnie a 
fesztivál nyi tóünnepsegé-
nek színes forgataga — 
mondjuk mi is a glosszA 
szerzőjével —: bizony vég-
r e az újszegedi szabadtéri 
színpad mellé is odagör-
dülhetne a zömök közvetí-
tőkocsi! Aki csiak egy ilyen 
táncos este vendége volt 
már Újszegeden, az is bi-
zonyí that ja : feltétlenül a 
televízió java programjai 
közé illene egy-egy ilyen 
közvetítés. 

A. L. 

Hazánkba érkezeit P. Batov, 
Zalka Málé harcostársa 

A Honvédelmi Minisztéri-
um meghívására szerdán 
Budapestre érkezett P. I. 
Batov nyugállományi hadse-
regtábornok, a szovjet hábo-
rús veteránok bizottságának 
elnöke. Fogadására a Keleti 
pályaudvaron megjelent dr. 
Lantódl József vezérőrnagy, 
a magyar néphadsereg ve-
zérkari főnökének helyette-
se, úsz ta Gyula, a Magyar 
Partizánszövetség főt i tkára 
és Horváth János mérnök-
vezérőrnagy, a Zalka Máté 

katonai műszaki főiskola pa-
rancsnoka. Ugyancsak ott 
volt az érkezésnél I. V. Tu-
tarlnov vezérezredes, a Var-
sói Szerződés egyesített 
fegyveres erői parancsnok-
ságának magyarországi kép-
viselője. 

Batov hadseregtábornok —• 
Zalka Máté egykori harcos-
társa — részt vesz a Zalka 
Máté születésének 75. évfor-
dulója alkalmából rendezen-
dő ünnepi megemlékezése-
ken. 

Napirenden az egységes 
vállalati belső ellenőrzés 

Valamennyi vállalatnál 
időszerűvé vált a belső el-
lenőrzés reformja, az egy-
séges ellenőrzési rendszer 
megteremtése — mondotta 
szerdai, tegnapi sa j tó tá jé -

Mit kutat a szociálpszichológia? 
A PNYV SZEGEDI TEXTILMŰVEK 

(Szeged. Tolbuhln s g t 87 ) 

1971—72. tanévre 

fonó, szövő 
szakmunkástanulónak 
vesz fel 
8 általános iskolát végző és végzett 
leányokat, fiúkat. 

A tanulóidő 2 év. melynek sikeres elvégzésével a 
tanulók országos érvényű szakmunkás-bizonyítványt 
kapnak. 

A tanulóidő alat t ösztöndíjon felül havonta 
társadalmi ösztöndíjat kapnak. Ingven munka-
ruhát, munkaeszközt, tankönyvet, kedvezménye* 
térítés mellett munkanapokon ebédet biztosítun1 

Érdeklődőknek levélben is tájékoztatást adunk 
JELENTKEZNI LEHET: 1971 má jus 31-lgl 

Az állati belsőségeket: a 
szívet, a vesét, a tüdőt, a lé-
pet a háziasszonyok nem szí-
vesen ik ta t ják é t rendjükbe. 
Pszichológusok kapták fel-
adatul , hogy győzzék meg a 
fakaná l mestereit avult né-
zeteik megváltoztatásának 
szükségességéről. Két mód-
szert próbáltak ki. Az első 
csoportban az előadók ismer-
tet ték a zslgerek táplálko-
zásbeli és gazdasági előnyeit, 
m a j d recepteket javasoltak 
elkészítésükhöz. A második-
ban mindezt — közös vitán 
— meg is beszélték. 

Nem sokkal később ellen-
őriztek az eredményt. A csu-
pán előadást hallgató asszo-
nyoknak mindössze három 
százaléka iktatott a család 
é t rendjébe egy-egy a jánlot t 
ételt, míg a vitacsoportban 
résztvevők 32 százaléka tet-
te ugyanezt. Amikor egy ké-
sőbbi kísérletben a vita után 
a javasolt ételeket bemutat-
ták, sőt meg is kóstolhatták, 
az eredmény még sokkal 
kedvezőbb lett. 

Így — és ehhez hasonló 
módon ku ta t j ák világszerte, 

hazánkban is a szociálpszi-
chologusok a meggyőzés leg-
eredményesebb módszerelt. 
Mi tartozik u hazai szociál-
pszichológiai vizsgálódások 
középpont jába? 

Mindenekelőtt az érdekli a 
viszonylag f iatal tudomány-
ág kutatói t : hogy az egyes 
emberek személyisége, visel-
kedése hogyan alakul má-
sokkal, kisebb és nagyobb 
embercsoportokkal való kap-
csolataik hatására. Ilyen sa-
játosan szociálpszichológiai 
kérdés például, hogy a cso-
portvélemény miképpen hat 
az egyén véleményalkotásá-
r a? 

Izgalmas kísérleteket vé-
geztek. A kísérleti szemé-
lyeknek ábrusorozatokat mu-
tat tak be. Meg kellett mon-
daniok, mit lá tnak ra j tuk . A 
kísérlet lényegéhez tartozott, 
hogy a résztvevők — egy 
kivételével — beavatott sze-
mélyek voltak, akik a kísér-
letvezető utasításainak meg-
felelően mindig hamis vá-
laszt adtuk. A beavatottak 
többsége az egyetlen kísérle-
ti személy előtt nyilatkozott. 

A megfigyelés ennek az egy-
nek a viselkedését kuta t ta , 
ar ra voltak kíváncsiak a tu-
domány munkásai , hogy egy-
ségesen kialakult hamis vé-
lemény esetében hogyun Vi-
selkedik ez az egyetlen sze-
mély. Egy sorozatban 50 cso-
port tal végeztek Ilyen kísér-
letet. Mi tör tént? Az 50 kí-
sérleti személyből 13 u nagy 
csoportnyomás ellenére is 
mindvégig kitartot t eredeti 
véleménye mellett, egyhar-
maduk azonban a többséget 
követte. Sőt, volt oiyun is, 
aki mindössze egyetlenegy-
szer mondta azt, amit iálotl, 
tizenegyszer pedig azzal el-
lentétesen, inkább az előtte 
nyilatkozó többség hamis ál-
lítását követte. 

Mi várható a szociálpszi-
chológiától? 

A családi és az Iskolai ne-
velésben csakúgy kitűnően 
felhasználhatók eredményei, 
mint a munkaszervezésben, 
a legeredményesebb munka-
feltételek, a társas-érzelmi 
légkör formálásában — 
hangsúlyozzák a hazai ku-
tatók. 

kozlutóján Badacsonyi 
György, a Pénzügyminisz-
térium főosztályvezető-he-
lyettese, a Szervezési un 
Vezetési Tudományos Társa-
ság pénzügyi és ellenőrzési 
szakosztályának elnöke. 

A tudományos társaság 
április 27-én és 28-án ta-
nácskozást rendez, ahol e 
fontos kérdést tűzik napi -
rendre. Ma már ugyanis 
nem elegendő a számvitel 
ellenőrzése, elengedhetetlen, 
hogy a gazdasági, a műsza-
ki és az értékesítési folya-
matokat összefüggően és ál-
landóan ellenőriztessék a 
vállalatok, mert csak fgy 
hár í tha t ják el az esetleges 
szűk szakmai szemléletből 
adódó aránytalanságokat, s 
biztosíthat 1ák u gazdálkodás 
egyensúlyát. 

A tanácskozásra külföldről 
is meghívtak 20 gazdasági-
műszaki, kereskedelmi-
oénzügyi szakértőt. (MTI) 

Magyar áruk 

Göteborgban 
Svédország legjelentősebb 

nemzetközi vásárán, a göte-
borgin rendszeresen jelent-
kezik a magyar külkereske-
delem. Az idén május 7. és 
10. között sorra kerülő vá-
sáron nyolc magyar külke-
reskedelmi vállalat sorakoz-
tat ja fel exportc ikkei t 
(MTI) 

i 


