
c VASÁRNAP, 1971. OKTÓBER $1. 

küldöttgyűlése 
Szombaton befejeződött a kenységét, különösen aktív 

KIOSZ VI. országos küldött- részvételüket a falvak köz-
gyűlése. A Vasas Székház ségíejlesztési terveinek 
dísztermében rendezett ta- megvalósításában, s kérte 
nácskozáson részt vett Falu- további hathatós segítségü-
vegi Lajos pénzügyminisz- ket. 
ter. Földi László, a könnyű- A sok tapasztalatot hasz-
ipari miniszter első helyet- nos észrevételt tartalmazó 
tese, Nagy Imre munkaügyi vitát dr. Gervai Béla, a KI-
miniszterhelyettes, Bencsik OSZ elnöke foglalta össze. 
István, a Hazafias Népfront Ezután került sor az or-
Országos Tanácsónak fótit- szágos szervek tisztségvise-
kára, Csikesz Józsefné, a lőinek megválasztására. A 
fővárosi tanács elnökhelyet- KIOSZ elnökévé ismét dr. 
tese és Rév Lajos, az OKISZ Gervai Bélát, helyetteséül 
elnöke. Gomöri Lajost és Neményi 

Felszólalt a tanácskozáson Endrét választották. 
Faluvégi Lajos pénzügymi- — n» niim i n i n m a i i M i i — 

Szombaton a budapesti 
Műszaki Egyetemen plenáris 
üléssel fejezte be háromna-
pos munkáját a III. országos 
felsőoktatási nevelési konfe-
rencia. Megállapították — 
egyebek között — : különös 
jelentősége van valameny-
nyi tanszék és minden oktató 
munkájában a tanítás és a 
tanulás alkotó jellegű erő-
sítésének, a hagyományos is-
meretátadáson es gyakorol-
tatáson túl a tudományos 
kutatás időszerű feladataiba 
bekapcsolódásnak, továbbá a 
tudományos alkotómunka 
módszerei elsajátításának. 

niszter is, aki az MSZMP 
K B és a kormány, üdvözle-
tét tolmácsolta a küldöttek-
nek, s az általuk képviselt 
kisiparosságnak. A párt és 
a kormány megbecsülését 
fejezte ki munkájuk és tár-
sadalmi szervezeteik politi-
kai tevékenysége iránt. 
Hangsúlyozta, hogy a szol-
gáltatási igényeik kielégíté-
sében a jövőben sem nélkü-

Pártnapok 
Csongrád megyében, Szegeden a következő napokban 

a nemzetközi helyzet és nemzetközi munkásmozgalom idő-
szerű kérdéseiről pártnapokat tartanak. 

November 3„ szerda: November 5., péntek: 
Délután 3 órakor a tanár- Délután 3 órakor a Patyo-

lözhető a kisiparosok mun- 1 képző főiskolán előadó: dr. lat Vállalatnál Kónya Sán-
káia. szolgáltatást tevékeny- I Ágoston József, az MSZMP dorné, a Kenderfonó és Szö-
ségük szerves eleme gazda-< Csongrád megyei bizottságé- vőipari Vállalat pártbizott-
sági szerkezetünknek. jnak titkára. Délután negyed ságának titkára. Délután fél 

A pórt és a kormány — j négykor a Rostkikészítő Vál- 3-kor Hódmezővásárhelyen, a 
él lapította meg — a X. lalatnál Hajas László, az kórházban dr. Ágoston Jó-
kongresszus szellemeben biz- S S Z M X titkára. zsef, a megyei pártbizottság 
tositja a kisiparosok nyu-
godt munkálkodásának gaz-
dasági, politikai feltételeit. 

Bcncsik István, a Hazafi-
as Népfront Országos Taná-
csának főtitkára méltatta a 
kisiparosoknak a mozgalom-
ban kifejtett hasznos tevé-

Rendkívüli társulati 
ülés a színházban 

Blílls József felvétele 

Giricz Mátyás köszönti a társulat tagjait. A képen (balról 
jobbra) Malonyai Dezső, Lendvay Ferenc és 

Katona András. 

Aa évadnyitó társulati Rendezőként, főrendezőként 
ülésen — mint már jelen- dolgozott a győri, az egri, a 
tettük — Lendvay Ferenc kaposvári, legutóbb a debre-
lemondott a színház igazga- ceni színháznál és tevéke-
tói tisztségéről. A városi la- nyen reszt vett a magyar 
mács — egyetertésben az il- dráma szovjetunióbeli feszti-
letékes szervekkel — a szín- váljanak előkészítésében, s 
ház új igazgatójavá Giricz legutóbb nagy sikerrel ren-
Mátvast, a debreceni szm- dezte meg Lengyelországban 
ház volt főrendezőjét nevez- Madách Tragédiájának eló-
te ki. Az. üj igazgató ünne- adását. A továbbiakban rá-
pélycs beiktatáséra tegnap, mutatott, hogy a színháznak 
szombaton delben re ndkivü- munkálkodnia kell egyebek 
li társulali ülcscn kelült közt a szocialista tudat for-
sor. málásán, stabillá és folyó-

Az ülést, amelyen rnegje- ma tussá keil tennie a táj-
lent dr. Ozvald Imre, a programot, s törekednie kell 
városi pártbizottság titkára, az opera és a próza arányos 
dr. Malonyai Dezső, a Mű- fejlesztésére, 
velődesügyi Minisztérium Felszólalt a társulati üJé-
színházi főosztályának veze- sen Malonyai Dezső is Meg-
tője, Papp Gyula, a városi köszönve Lendvay Ferenc 
tanács elnökhelyettese és tevékenységét. jó munkát 
Forgó Pál. a Csongrád rae- kívánt az új igazgatónak és 
sv»i pártbizottság osztá'vve- a társulat minden tagjának. 
ze*ő-h°iveHese. Kergna And- Az ülés befejezéséként 
rás. a sró-iház s-r>Vs7erve-'Pti Giricz Mátyás szólott a tár-
hivoMsáwáPo^ „in*.ve nvitot- sulat tagjaihoz Esvebek 
ta v-p-ár. freeáev Tó- hammrtatta. a jő jel-
7 o' q TrávPcJ fonápa adat a megkezdett muvkc 

v°7otőie folytatása. Bejelentette 
tn'Sirn-*nf*a a tá-voi->t ma- dorv a mc"*hirdetett műsor 
jait az úi Intézkedzsotrről. terv érintetlen marad és £ 
Bevezetőiáv,on megköszönte társulatban sem lesz váltó 
Lendvay Ferenc Szegeden z.ás: a korábbi szerződései: 
végzett munkátát. amelv sok r-vényben maradnak. Kérve 
korábbi problémát eredmé- a társulat tagjainak segítsé-
nyesen oldott meg. Ismer- gét elmondotta, a jövőben 
tette az úi igazgató pályá- tovább erősítik az operát, 
ját. aki 1950-ben kezdte fő- és arra törekszik, hogy a 
h'-olai tanulmányait, s 1956- próza műsorterve mar kán-
ban Moszkvában végzett, sabb arcélt kapjon. 

SZMT titkára. 
November 4.. csütörtök: titkára. 

Délután negyed 4-kor a November 9., kedd: 
Csongrád megvei AlJatfor- Hódmezővásárhelyen, az 
galmi es Husipari Vállalat- Alföldi Porcelángyárban 
nál dr. Márta Ferenc, az Győri Imre, az MSZMP KB 
MSZMP K B tagja, a József tagja, a megyei pártbizottság 
Attila Tudományegyetem első titkára. Makón a városi 
rektora. tanacshózán dr. Komócsin 

Mihály, a megyei tanács el-
' nöke. Ugyanebben a város-

ban dr. Koncz János, a me-
gyei pártbizottság osztályve-

| zetője. Szentesen a MEZÖ-
f GÉP-vállalatnál Papdi Jó-
zsef, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője. 

November 10.. szerda: 
A Budapesti Mezőgazdasá-

gi Gépgyár makói gyáregysé-
gében Kovács Sándor, a Mi-
nisztertanács főosztályveze-
tője. Hódmezővásárhelyen, a 
Gorzsai Állami Gazdaság 
pártnapján Szabó Sándor, a 
megyei pártbizottság titkára; 
Szegeden a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalatnál dr. 
Biczó György, a szegedi vá-
rosi tanács elnöke. Hódmező-
vásárhelyen, a HÓDIKÖT-
nél Török József, a hódme-
zővásárhelyi pártbizottság el-
ső titkára. 

November II., csütörtök: 
Mindszenten, a Tiszavirág 

Tsz-ben Cseterki Lajos, az 
MSZMP K B tagja, az Elnö-
ki Tanács titkára. Kiskundo-
rozsmán, a tanácsházán Eit-
lerné dr. Szilágyi Júlia, az 
MSZMP Csongrád megyei 
oktatási igazgatóságának ve-
zetője. 

November 12., péntek: 
Szegeden, a MÁV-igazga-

tóságon dr. Korom Mihály, 
az MSZMP K B tagja, igaz-
ságügyi miniszter. Csongrá-
don, a Mirköz Ktsz-ben Ró-
zsa István, a megyei párt-
bizottság titkára. Tápén, a 
Tiszatáj Tsz-ben Tamás Má-
ria, az MSZMP K B munka-
társa." 

November 18., csütörtök: 
Szegeden, a ruhagyárban 

Sípos Géza, a Szeged városi 
pártbizottság első titkára. 

öreg brigád, nem vén bri-
gád. Nélkülözhetetlen. Be-
csülete van a kübekházi 
Sarló Kalapács Termelőszö-
vetkezetben. 

A nyáron szerveződött 
szükségből. Nem a legjobb 
évek járnak a kübekháziak-
ra, nincsenek bőviben a mil-
lióknak. Építkezni azért kell. 
Az állományt elhelyezni. Az 
öregek segítettek, megalakí-
tották a „nyugdíjas" brigá-
dot: Puskás András, Ocskó 
Péter, Furák István, Keszeg 
Márton, Szabó András, Vő-
neki Dezső és Molnár Antal 
a tagjai. A legfiatalabb kö-
zöttük 56 éves, a legtapasz-
taltabb elmúlt 70 is. 

NEVADAS 

MIBŐL 
ÉS HOGYAN? 

Július-
ban dön-
tött a ve-
zetőség, 

200 férőhelyes növendék hí-
zómarha-istállót építenek. 
Miből és hogyan? A bank 
nem rázza a százezreket Kü-
bekházára, kicsiből kell gaz-
dálkodni és jól. Híre járt, 
hogy Szegváron, a Puskin 
Tsz-nél hasonló létesítmény 
készült. Érdemes megnézni. 

Azóta serénykednek az öre-
gek. Mára elkészült az is-
tálló, olcsón és jól. Egy fé-
rőhely 2 ezer forint. A 800 
ezer—1 millió forint helyett 
az összes kiadás 300 ezer fo-
rint. Lényeges különbség, s 
mindez Puskás Andráséknak 
köszönhető. 

— Apám kőműves volt, 42 
évig önálló iparosként dol-
gozott. Mellette eltanultam, 
gyakoroltam a szakmát, igaz, 
mesterlevelet sohasem sze-
reztem. Az élet tanított meg 
mesternek lennem. 11 eves 
voltam, amikor a család 
gondja-baja rám hárult. 25 
hold bérelt földön gazdál-
kodtunk, aDámat elvitték a 
háborúba. Dolgoztam, s az-
óta egvfolvtában nem tudok 
meállni, pihenni. Ezt a ma-
jort ls jórészt én építettem. 
Legalábbis egy részét. 

Az öreg brigád vezetője 
Puskás András. Irányítja a 
megbízható, dolgos kezeket 
Napról napra emelkednek a 
falak, láthatóvá válik mun-
kájuk. A szövetkezetbe az öt-
venes évek elején lépett, volt 

Tévéműsor készül 
Odessza-Szeged kapcsolatairól 

Tegnap, szombaton Szegeden járt a szovjet központi 
televízió főrendezője, Mihail Litovscsin. Az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságán Forgó Pál osztályvezető-helyettes 
'ogadta. M. Litovscsin több szegedi üzembe és a Ságvári 
jimnáziumba látogatott. A szovjet rendező szegedi látó 
gatása során a november 26-i intervíziós adás előkiszü-
Leteit beszélte meg a helyszínen magyar kollegáival. 

Mihail Litovscsin elmondta, hogy az 1967-es Szeged-
Odessza műsorhoz hasonló, de annál jóval nagyobb appa-
rátussal készülő programra kerül sor november 26-án. 
A Magyar Televízió kezdeményezésére közös műsort ren-
dez a két ország televíziója Volgográd—Veszprém és Odesz-
sza—Szeged kapcsolatairól. Az adás kapcsolódik az MSZBT 
kongresszusához és a szovjet hős városok magyarországi 
köszöntéséhez. A műsor célja: a tévé eszközeivel minél 
szélesebb körben bemutatni a városok közötti barátságot, 
az emberi kapcsolatokat. 

növénytermesztő, raktáros, 
mikor mit kívántak tőle. Az-
tán alkalom nyílt az építke-
zésre. Egy új major szüle-
tett a közös gazdaságban. 
Puskás András nap mint nap 
kijárt, nem fukarkodott az 
erejével. A sertéshizlaldánál, 
a növendékistállóknál és a 
legmutatósabb epületnél, a 
104 férőhelyes istállónál is 
dolgozott. 

A keresz-
telő 1954-
ben tör-

_ _ tént. Nem 
volt neve a majornak. Lát-
szottak az epületek. Gondolt 
egyet egyikük, legyalulta a 
deszkát, öles betűkkel ráírta: 
András major. Kiszögelte a 
fára. Puskás Andrásról ne-
vezte el, azóta is így hív-
ják faluszerte. 

— Az a baj, délután van 
ránk. Nagyon délután. Hiá-
ba mondanánk a lányoknak, 
asszonyoknak, hogy egy hí-
ján húszévesek vagyunk. 
Nem hiszik az istennek se 
— mondják, miközben ma-
gasodik a takarmányosól fa-
la.— Három naopal előbb 
még folyt, patakzott a víz a 
homlokunkról, most meg mar 
fázunk. Mindjárt télre for-
dul. Jobban vigyázunk egy-
másra. 

Néhány nap múlva telje-
sen elkészül a takarmányos. 
A hideg időre helyük létt 
az állatoknak. Gyarapszik a 
közös, és az öregek is. Nem-
csak keresettel, hanem egy 
szép emlékkel, emberi helyt-
állással is. Szinte hihetetlen: 
három hónappal ezelőtt 
kezdték az építkezést. Akadt 
segítőjük, de a munka gyak-
ran elszólította őket az öreg 
brigádtól. Leginkább hatan-
heten emelték ezt az új épü-
letet. 

— Még építkezni akarunk 
6—7 évig. Csak így jó az 
élet, munkával. Jövőre be-
fejezzük a már megkezdett 
100 feröhelyes tehénistállót. 
Igaz, az asszonyok zsörtö-
lődnek, mondják, nektek 
mindig menni kell. 

A kőművesmesterség, az 
építkezés úgy szép, ha az 
alaptól a tetőig dolgozik az 
ember. Látja a keze mun-
káját, látja örömét. Eljön-
nek sorba az unokák is, meg-
fordulnak a majorban. Ilyen-
kor büszkék az öregek. Nem 
szégyenkeznek a fiatalok 
°lőtt. Jobban telik rajtuk az 

MUNKA: 
ÉLET 

idő ls. Megérkeznek reggel; 
elmondják az éjszakai pihe-
nés, alvás történetét, aztán 
már mindjárt a gyerekekre, 
az unokákra terelődik a szó. 
Ez a központi, a mindennapi 
téma. Hogyan vannak, mire 
visz az útjuk? Lesz-e ember 
belőlük, és milyen? Hegyes 
Pali bácsiról is megemlékez-
nek, aki tavaly ilyenkor még 
dolgozott a brigádban. Meg-
érte a nyugdíjat, de nem so-
káig élvezhette, szegény. Há-
rom hónapig. Aztán hirtelen 
meghalt. Odavan. 

Csendesebbek ilyenkor a 
mondatok. Nem mondják ki, 
mégis arra gondolnak, mun-
kájával köztük maradt He-
gyes Pali bácsi, ránéznek az 
istállóra, a színre, ahol 
együtt dolgoztak, akkor rög-
tön eszükbe jut. 

A mult-
korában 

Puskás 
András 

megbetegedett. Mellhártya-
gyulladás — állapította meg 
az orvos. Legjobb lesz, ha 
pihen egy keveset. Az öreg 
nem nyugodhatott. Ment, 
mint azelőtt, nap mint nap, 
ki a majorba. Az András-
majorba. Dolgozott, irányí-
totta a brigádot. Meglátta az 
elnök, kiabált is rögtön: „Vi-
gyázzon, tata, nem gyerek-
játék a mellhártyagyulla-
dás!" — „Jó, jó, vettem be-
gyógyszert, már nem fá j a 
hátam." 

így készült az istálló. Moet, 
ha arra járnak a kübekiek, 
megállnak a kövesút mellett, 
elnézegetik. Kevesen tudják, 
régi és új anyagokból, kis-
vasúti sínekből, innen-onnan 
szedegette össze a szövetke-
zet az építőanyagot. A vas-
szerkezetet pedig a gépjavító 
részleg készítette el. Az öre-
gek, szakmat nem tanult 
„szakmunkások" életet le-
heltek bele, értelmet. 

Ez a kübeki öreg brigád 
krónikája. Ennyiben sűrít-
hető. Háromhonapí szorgal-
mas, kitartó, szívós munka. 
S az eredmény: egy új épü-
let. És a jókedv, ami körül-
veszi őket. Reggeltől estig 
szorgoskodnak a majorban. 
Elégedettek. Búcsúzóul meg-
ígérem, segítséget küldök 
majd, fiatal lányokat. Nevet-
nek. S vldámkodva mond-
ják: csak rövid szoknyájuk 
legyen, mert a hosszú beleér 
a malterba. 

Előkeresik kerékpárjukat, 
s indulnak. Az András-major 
holnap is várja, fogadia őket 

Sz. Lukács Imre 

Meghalt Macsskásy Gyula 
Macskássy Gyula Balázs A Magyar Film- és Tv-

Béla-díjas neves filmrende- művészek Szövetsége es a 
zo, a Pannónia Filmstúdió D „ . . . . . 
vezető munkatársa pénteken P a n n o n i a F l l m s t u d l ° ^ a j á t , 
súlyos betegség következté- halottjának tekinti. Temeté-
ben 59 éves korában elhunyt, séről később intézkednek. 

Befejeződött 
a KIOSZ országos 

Tanítás 
és tanulás 


