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Elnökségi ülés 
az MTESZ-ben 
Az MTESZ Csongrád rae- dései, különös tekintettel 

gyei szervezetének elnöksé- Csongrád megyére — íme, 
ge tegnap, szerda délután három nagyrendezvény-cím 
ülést tartott. Dr. Kovács a jövő évi munkatervből. 
Kálmán elnök megnyitó sza- Miniszteri, miniszterhelyet-
v&i után a Neumann János tesi szintű válaszokat ad-
Számítógéptudományi Társa- nak majd a fenti témák 
ság és a Bőripari Tudomá-
nyos Egyesület Csongrád 
megyei csoportjának beszá-

előadói. 
A szocialista gazdasági in-

mólóját, majd M elnökség 
1972. évi munkatervét vitat-
ták meg az MTESZ Kossuth 

adással nyitják meg a XII. 
műszaki hónapot; mint az 

í l j o s sugTrűü helyiségében m á r hagyományos, má jus -Lajos sugaruti neiyisegeDen. b f t n jú l iusban, ugyancsak 
hagyományt folytatva, meg-
rendezik az V. Ipari tudomá-
nyos konferenciát; az anyag 

Vállalati bérpolitika, jö-
vedelemszabályozás; a ne-
gyedik ötéves terv koncep-
cióinak realizálása a köny u u u m . m i i a u o M . r , mozgatás és a csomagolás 
nyuiparban; a nehézipar « 
fejlesztésének aktuális kér-

KISLEXIKON 

a buszok 
járatairól 

Az átszervezett szege-
di autóbuszközlekedésről 
szóló kislexikon-soroza-
tunk befejezéseként ösz-
szefoglaljuk, hogy hon-
nan, hová, milyen jára-
tokkal lehet eljutni a 
városban. 

# Kisközpontok? 
Hét kisközpont van: a 

Tarjánban a 10-es, 
lOA-s, lOY-oa, 11-es és 
12R-es; a Petőfitelepről 
a 20-as és 21-es; a Szt. 
György térről a 30-as, 
31-es, 32-es, 32Y-os, 33-
as, 33Y-0S és 34-es; a 
Széchenyi térről a 40-es, 
41-es és 42-es; a Nagy-
állomásról az 50-es; a 
Bartók Béla térről a 
60-as, 61-es, 62-es, 63-as 
és 64R-es; az egyetem 
központi épületétől a 
textilművekig a 63Y-cs; 
a Marx térről a 70-es, 
72-es, 73-as, 74R-es és 
75-ös közlekedik. 

# Betűjelek? 
A szóm mellett levő A 

betű azt jelenti, hogy 
ugyanazon az útvonalon 
közlekedik a busz, mint 
az alapjárat (10, 10A), 
de rövidebb távolságon, 
tehát betétjératként. Az 
Y betűjelzésű kocsik az 
alapjárattal csak rész-
ben közlekednek azonos 
útvonalon (10Y, 32 Y, 
33Y, 63Y). Az R betűvel 
jelzett járatok csak mun-
kanapokon közlekednek 
(12R, 64R, 74R). 

# Üticélok? 
A Nagyóllomásra a 11-

es és az 50-es, a rókusi 
állomásra a 42-es, 34-es, 
12R-es és 75-ös, az át-
rakóra a 72-es, az újsze-
gedi állomásra az 50-es 
busz visz. Szőregre a 60-
assal és a 61-essel, Tá-
péra a 73-assal, Petőfi-
telepre a 20-assal és a 
21-essel, Béketelepre a 
34-essel, Kiskundorozs-
mára a 63-assal és a 75-
össel, Mihálytelekre a 
32-essel és a 32Y-ossal, 
Ságváritelepre a 33-as-
sal, Hattyastelepre a 31-
essel, Gyálarétre a 30-
assal, a gumigyárba, il-
letve a halgazdasághoz a 
42-essel lehet eljutni. 

# A többi végállo-
más? 

A Lenin körút végén, 
a vízmüveknél van a 
10-es; a MAV igazgató-
ságnál a lOA-s; az egye-
tem központi épületénél 
a lOY-os, a 20-as és a 
63Y-os: a baktói csator-
nánál a 62-es; az öthal-
mi útnál a 41-es, a Marx 
téren a 21-es; a Fém-
ipari Vállalatnál a 12R-
es, a textilmüveknél a 
74R-es és a 63Y-os, a 
Vidia telephelyénél a 
64R-es; a Szabadság té-
ren a 33Y-os járat vég-
állomása. Üjszegeden a 
Füvészkertnél a 70-es, az 
Erdélyi téren pedig a 
7l-es végállomása talál-
ható. 

korszerűsítésének nagyon ak-
tuális témájáról, kiállítással 
egybekötve. A mezőgazdaság 
gi és élelmiszeripari szak-
emberek találkozója is sze-
repel a munkatervben. 

Az ülés befejezéseként a 
társadalmi munkában kitűnt 
elnökségi tagoknak pénz-, il-
letve tárgyjutalmakat ad-
tak át. 

A negyedik ötéves tervben: 

Megtízszereződik a számítás-
technikai eszközök gyártása 

A számítástechnikai köz- lés felfutásának egy részét a mítástechnikai koordinációs 
ponti fejlesztési program kis számítógépek képezik, intézet A perifériák gyártá-
megvalósításának a gépipar- nagy része pedig az alkatré- sában részt vállalt a Ma-
ra vonatkozó feladatairól tó- székből, perifériákból és a gyar Optikai Művek, a Vi-
jékoztatta a sajtó munkatár- számítástechnikai segédesz- lati, az Orion, az Elektroni-
sait szerdán Asztalos Lajos közökből áll. A gyártó bázis kus Mérőműszerek Gyára és 
kohó- és gépipari miniszter- kialakításának alapfeltétele a budapesti rádiótechnikai 
helyettes. volt a korábban kialakult gyár. 

A kormány határozata kutató- és fejlesztőgárda te- A számítástechnikai prog-
alapján 3,5 milliárd forintot vékenysége. Az Elektronikus ram megvalósítása azonban 
fordítanak a következő öt év- Mérőműszerek Gyárában, va- elképzelhetetlen a nemzetko-
ben a számítástechnikai esz- lamint a Magyar Tudomá- zi együttműködés nélkül — 
közök gyártásának fejleszté- nyos Akadémia központi fizi- hangoztatta a miniszterhe-
sére, bővítésére, és további 7 kai kutatóintézetében konst- lyettes. — Ennek felismeré-
milliárd forintot a számító- ruált kis számitógépeket már sével 
gépek beszerzésére. gyártják hazánkban. Ezek-

A nagyszabású beruházó- hez a programokat, modelle-
sokkal 1975-ig megalapoz- ket a KSH, a Magyar Tudo-
zák a számítástechnikai mányos Akadémia, valamint 
kultúrát hazánkban. 

a szocialista országok kö-
zösen megkezdték az egy-
séges számítógéprendszer 
kidolgozását. 

KGM különböző Intézetei A rendszer legjellemzőbb vo-
nása, hogy az igen nagy tel-A számítástechnikai eszkö- készítik a fővállalkozó Vi . . ~ , o 

zök gyártásának már meg- deoton megbízására. A mun- jesltményű stómitógépektől a 
alapozott műszer-és híradás- ka tudományos koordináló- kis számítógépekig u y konst-
technikai iparunk lesz a bá- sában fontos szerepet tölt be ruálják azokat, J iogy lehető-
zisa, amely 1975-re megtíz- az Akadémia központi fizi 
szerezi termelését A terme- kai kutatóintézete és a szá-

Orpheusz átváltozásai 
A Minerva 
előadása 

Kedden este mutatkozott 
be az újjáalakult szegedi 
Minerva Színpad. Egy, csak-
nem teljesen átalakult 
együttes premierjét láthat-
tuk, ehhez választották be-
mutatkozó darabjukat is, 
Garai Gábor verses játé-
kát, az Orpheusz átválto-
zásait. Az örök téma mai, 
nemes veretű feldolgozása az 
emberi küldetés, a dal ere-
je-értelme Garai központi 
mondanivalója és ez jó 
anyagul szolgálhat a szín-
padra állításhoz. Ami prob-
lémát észre kellett vennünk, 
nem Is magánál az anyag-
nál. a darabválasztásnál üt-
közik ki. Mintha a rendező, 
Pálfy Katalin nem tisztázta, 
illetve nem határozta volna 
meg következetesen a játék 
stílusát. Oratórikus előadás 
szövegdramaturgiája-e a leg-
hatásosabb, a legmegfelelőbb 
ehhez a játékhoz vagy a ha-
gyományos színjátszás konk-
rét mozgásainak alkalmazá-
sa? S mivel ez a kérdés nem 

ség van azok egymással ösz-
szekapcsolt üzemeltetésére. 
Magyarország ebbe a mun-
kába a kis számítógépek és 
periférikus berendezések, to-
vábbá adatátviteli egységek 
gyártására kapcsolódott be. 
I.lényegében — mint mondot-
ta Asztalos Lajos — a szá-
mítógépek széles körű hazai 
alkalmazása, valamint a szo-
cialista országok közötti 
együttműködés tette szüksé-
gessé a számítástechnikai 
központi fejlesztési kor-
mányprogram kidolgozását. 

Befejezésül hangoztatta a 
miniszterhelyettes, hogy a 
nagyszabású program meg-
valósítása 

az egész népgazdaságot 
érinti 

A gép, mint eszköz és a 
rendszer-technikai tervezési 
módszer együttesen lehetővé 
teszi a termelési folyamatok 
számítógépes irányítását, s 
ezáltal új technológiák al-
kalmazását is. Segítségével 
korszerűsíthető a vezetés, az 
ügyvitel egyaránt. 

A Figyelő 
Csongrád megyei 

száma 
A Figyelő című gazdaság-

politikai hetilap az utóbbi 
hónapokban sorra veszi és 
bemutatja a megyéket, mint-
egy felismerve, hogy az or-
szág gazdasági életében mind 
nagyobb szerepet töltenek 
be közülük még azok is, me-
lyeknek ipara korábban r» m 
volt számottevő. A lap no-
vember 17-ével dátumozott 
száma Csongrád megyének 
szentel oldalakat. Az elemző 

politikai-gazdaságpolitikai 
írások szerzői jobbára a 
megye vezetői. Üj utakon 
a Csongrád megyei ipar cím-
mel, Győri Imre, az MSZMP 
KB tagja, a megyei pártbi-
zottság első titkára, Város-
ellátó mezőgazdaság címmel 
Szabó Sándor, a megyei párt-
bizottság titkára, Tanyakér-
dés — Sok év gondja cím-
mel dr. Komócsin Mihály, 
a megyei tanács elnöke, Ja-
vuló életkörülmények cím-
mel Kovács Imre, a megyei 
tanács elnökhelyettese és 
Szeged szellemi központ cím-
mel Sipos Géza, a Szeged 
városi pártbizottság első tit-
kára mutatja be a megye 
gazdasági, szociális és kultu-
rális életét, érzékelteti az el-
ért eredményeket, s mutat 
rá az elvégzendő feladatok-
ra. A körképet jól egészíti 
ki az idegenforgalomról szó-
ló Vendigváró Napfényor-
szág című cikk, melynek 
szerzője Nagy Pál, a Csong-
rád megyei Hírlap rovatve-
zetője. 

A megye sokszínű gazda-
sági életét tükrözik a ma-
guk módján a több mint 
húsz oldalon sorakozó hir-
detések is, melyekben az itt 
dolgozó, Itt működő Ipari 
üzemek és kereskedelmi 
vállalatok mutatkoznak be. 

S o m o g y i K é r o l y n é f e l v é t e l e 
Jelenetrészlei az előadásból 

Az előzőekből úgy tűnhet, 
mintha erényei nem lenné-
nek a bemutatónak. Ez pedig 
korántsem igaz. A bemuta-
tó ténye a minervások újra-

volt egyértelműen eldöntött, jelentkezése, az új arcok, és 
így a kettőnek elég szeren- új hangok mindenképpen 
csétlen keverékével találkoz- eredmények. Szerencsés újí-
hattunk. A szavak erejét, 
szépségét és tisztaságát, a 
vers rím-ritmusjátékát hát-
rányosan befolyásolta a ki-
dolgozatlan mozgás. Stilizált, 
pontosan és jól komponált 
mozgások segíthették 
a darabot. 

tásként említhetjük a helye-
sen és jól alkalmazott dal-
betéteket. Néhány alakítást 
is kiemelhetünk, mely első-
sorban a szép versmondás-
nak köszönhettek alakitóik. 

volna Mindenekelőtt Nagy András, 
Molnár Judit és a kórusban 

szereplő Hunyadkürti 
György eredetiségét dicsér-
hetjük. Az Orpheuszt alakí-
tó Peczka Mihály kissé erőt-
lenül feszengett szerepében, 
bár szép hangja, értő vers-
mondása többet sejtetett. A 
Minerva Színpad nem elég-
gé érett produkcióval lépett 
színpadra, de így is jó né-
hány érdekes és értékes le-
hetőséget villantottak fel, 
melyek jogos reményekre jo-
gosíthatják őket. 

T. L. 

Képek és kerámiák 
Két képzőművésznő, Ros- merész színekkel, égővörö- Legszebb közülük az Anya 

táné Papp Piroska és Szol- s ekkel, mélykékekkel, hideg- gyermekével, melyen a gyer-
jámé Bánfalvi Éva munkái-
ból nyílt kiállítás a Fegy- "T"' " T V t » kapaszkodik anyjára. Fali 
veres Erők Klubjában. különleges tűzű színeknek és kepeinek egy része izgal-

Papp Piroska a látványhoz az asszimetrikus formálás! mas kísérlet, mely sok új 
kötődo-ragaszkodó, az Imp- módnak ötvözése jellemzi f o r m á t s z l n t m e eo ldás t sei 
resszionizmus máig nyúló legrangosabb alkotásait. Fi- S Z l n t , m e « 0 l < S 4 s t W -
útlain járó festő. Képein eb- gurális darabjait is meg- t e u 

bői adódóan tájak, csendéle- nyújtott formálás jellemzi, 
tek, portrék festői megfogni 

zöldekkel festi. Ezeknek « m e k "ünt egy fonódó lián 

T. L. 

Puszlamérgesi női brigádok 
példája 

Tegnap, szerda délelőtt a ható túlzott anyagias szem-
Szegedi Állami Gazdaságié- lélet. 
hér-tói kultúrtermében ta- Tavaly 19 brigád küzdött a 
nócskoztak a szocialista bri- megtisztelő címért, 6 nyert 
gádok vezetői, patronálói, oklevelet, 3 brigádzászlót, 10 
mindazok, akik e nemes 
mozgalom Irányítását és fej-
lődését elősegítik. Az álla-
mi gazdaságban évenként 
kétszer hívják össze ezt a fó-
rumot, hiszen bőven van 
tennivalója a brigádmozga-
lomnak. Ebben a jól szer-
vezett szegedi mezőgazdasá-
gi nagyüzemben a szocialis-
ta brigádtagok száma az ál-
landó dolgozók létszámának 
70 százalékét sem teszik kl. 

A vezetők termeléscentri-
kus szemlélete nem ellenzi a 
szocialista brigódmozgalom 
terjedését, de kicsit mintha 
háttérbe szorulna a kultu-
rális és ideológiai nevelés 

pedig bronzpalkettet Külön 
öröm, hogy a női brigádok 
helytállnak a versenyben, 
tavaly 2, az idén pedig 3 
női brigád vett részt a szo-
cialista brigádmozgalomban. 
Mindhárom brigád a puszta-
mérges! kerületben dolgozik. 
Példájuk elismerésre méltó 
és példamutató. 

Cipőgyáriak 

Tegnap, szerda délután 
kerdese. A kübakházl kerü- tartották a cipőgyárban a 
letben különösen nehezíti a szocialista brigádvezetők ta-
helyzetet a rossz termőhe- nácskozósót. A Minőségi Ci-
lyi adottság és kedvezőtlen pőgyár szegedi gyáregységé-
közgazdasági környezet. Na- ben jelenleg 26 szocialista, 
gyobb mérvű a munkaerő- illetőleg a címért küzdő bri-
vándorlás is. A brigádmoz- gád munkálkodik. . Közülük 
galom további kibontakozá-
sát akadályozza a tapasztal-

mazásai jelennek meg. Egyé-
ni és következetes festői vi-
lágot teremtett. A festmé-
nyek szép felületi megolciá 
sokkal, villódzó toltlainak 
játékával, érzékeny színeivel 
ragadják meg a nézőt. Op-
timizmust sugárzó alkotások 
ezek. a mindegyiken jelenle-
vő fény raevogó foltjaival 
Ennek a világnak legrango-
sabb darabjai az Ülszegerl1 

este. a Téli Tisza-oart 
Üiebb alkotáséin az Eser-
nyők és a Bozót az új uta-
kat kereső-találó festőt mu 
tat iák. 

Bánfalvi Éva kerámiáira 
a ragyogó szinek és asszi-
metrikus formálás jellemző 
Szépen megmunkált, de nem 
különleges és újszerű for-
mákat alkot. Ezeket azonban 

Küidöltségünk 
Rómában 

Szerdán elutazott Rómába 
a Magyar Partizán Szövetség 
küldöttsége, amely Tömpe 
Istvánnak, IJ szövetség alel-
nökének, a Magyar Rádió és 
Televízió elnökének vezeté-
sével részt vesz az európai 
hadviseltek, volt ellenállók, 
a fasizmus, a nácizmus ül-
dözöttéinek találkozóján. 
(MTI) 

Különleges 
szemüvegkeretek 

Az Esztergomi Látszeré- jellemző, hogy a miniatűr 
szeti Eszközök Gyára a na- erősítő tranzisztorai gombos-
gyothalló emberek régi ki- tűfej nagyságúak. így a ke-
vánságát teljesítette, amikor ret súlya meg az 5 dekát 
tavaly megkezdte a külön- sem éri el. s a hangot száz-
leges szemüvegkeretek soro- s torosára tudja felerősíteni, 
zatgyártását. Nincs szükség Az esztergomiak egyéves ga-
zsebbin hordozható nagyot- randával készítik a nagyot-
halló készülékre, a csinos, hallók keretét, de gyakorla-
fém-műanyag kombinációjú tilag úgyszólván örökéletűek. 
keret pótolja. Ennek a szá- Ugyanis a patent szárakat 
rába építették be a kicsiny és a benne levő alkatrésze-
gombakkumulátorokat és a ket külön-külön is cserélni 
többi műszert Méretükre lehet 

a Béke I. és a Vörös Csil-
lag brigád már háromszor, 
az Ifjúsági brigád pedig két-
ezer nyerte el az aranyola-
kettet. A tanácskozás alkal-
mából számos szocialista 
brigád vezetője mondott vé-
leményt a mozgalom ered-
ménveiről, szólt a tenniva-
lókról. 

Kiállítás 
Kaposvárott a Kilián 

György Ifjúsági és Üttörő-
házban szerdán délután ün-
nepélyes külsőségek között 
nyitotta meg Bíró Gyula, a 
^omoey megyei pártbizott-
ság titkára az országos hir-

és szakfolyóirat kiállí-
tás t 


