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Vállalati kulturosok 

Beszéljünk a tervekről 
Nem egészen azért, mert 

ilyenkor, ú j év kezdetén, 
mindenki nagyobb kedvvel 
sorol ja: ezután ezt, meg azt, 
sokkal jobban, mint eddig. 
I lanem, mer t úgy látszik, 
hogy a szegedi Volán 10. sz. 
Vállalat tervei valóban meg-
valósulnak. Nem is olyan tá -
voli jövőben. És akkor a mos-
taninál összehasonlíthatatla-
nul több kulturálódási lehe-
tőség, művelődési alkalom 
segít a dolgozók életének 
könnyebbé, szebbé tételében. 
Mert mi van most? 

A KISZ 
A négy KISZ-alapszerv 

közül elismerten a 2-es vég-
zi a legjobban a kul turál is 
munkát . Ez az alapszerv sze-
mélyforgalomban dolgozókai 
és az irodaház dolgozóinak 
egy részét tömöríti. 

— Vidám, f iatal társaság, 
igazán mindent meg lehetne 
velük csinálni. Egyelőre nincs 
hol. Van egy jó zenekarunk, 
csak a felszerelése hiányzik. 
150 ezer forint kellene hang-
szerekre. Ígéretet má r kap-
tunk, a vállalat támogat ja 
vásárlási tervünket. De a 
helyiségi A tanácsterem ed-
dig foglalt volt, most a tan-
folyamosok ugyan kimennek 
a Bem utcába, de, sajnos, a 
terem kicsi. Azért havonta 
csinálunk klubdélutánokat az 
ebédlőben. Büfé, azaz sör 
mindig van, a zenekar köl-
csönhangszereken játszik, és 
szerkesztünk műsort is — 
mondja Józsa János alap-
szervi t i tkár . 

A „vidám társaság" szíve-
sen énekel, van, aki szaval. 
Szocialista szerződést kötöt-
tek a főiskola fö ldra jz tan-
székével. 

— Szeretnek idejárni a 
főiskolások. Nekik is jó, ha 
gyakorolják a „közönség" 
előtti szereplést, nekünk is, 
mert tartalmas Összeállításo-
kat, előadásokat hoznak. Fél-
évenként szervezünk nagyobb 
kul turál is megmozdulásokat, 
ezekre meghívjuk a többi 
alapszerv tagjai t ls. Ki rán-
dulunk. Tavaly szép napokat 
töltöttünk a Balaton mellett, 
idén Bulgáriába készülünk. 
Nálunk nagyon népszerű az 
utazás, hiszen jelentős ked-
vezményeket kapunk. 

Ezek a f iatalok komoly, 
felelősségteljes munká t vé-
geznek, nem is akárhogyan. 
A múl t év április 4-én 120 
KISZ-tag kapott ju ta lmat jó 
munkájáér t . Ha meggondol-
juk, idejükből, erejükből nem 
is nagyon f u t j a többre. 

— Nagyon sokan tanulnak 
tovább esti egyetemen, még 
több a középiskolások, szak-
mát tanulók száma — segíti 
kl a KISZ-vezetőt az eszbé-

titkár, Tombácz Sándor. — 
Na, és a rehgeteg társadalmi 
munka. Hétvégi házunk v^n 
a Sárgán és Újszegeden. Nyi-
tás előtt mindig a fiatalok 
takarí tanak, elvégzik a szük-
séges javításokat, gondoskod-
nak az első nap programjá-
ról. 

Igaz, a népszerű birka- és 
körömpörkölt elkészítése és 
elfogyasztása nehezen sorol-
ható a kulturál is tevékeny-
ségek körébe, de nyárra gon-
dolva mindig engedékenyebb 
az ember. És télen? 

A könyvtár 
Alighanem a legtöbb pénz-

zel rendelkező üzemi könyv-
tárak közé tartozott tavaly 
a Volán 10. sz. Vállalaté. Kö-
zel 37 ezer forintot költöttek 
könyvekre. (A könyvbizomá-
nyosnak évi 100—120 ezer fo-
rint a bevétele, sokat vásá-
rolnak is a dolgozók.) Barát-
ságos az ú j bútorokkal be-
rendezett könyvtárhelyiség, 
ú j a könyvtáros is. Oltvay 
Klára tavaly fejezte be ta-
nulmányai t Debrecenben, jú-
niusban véglegesítették a vál-
lalatnál. 

— Hatszázegy beiratkozott 
olvasónk van. Eddig jórészt 
ismerkedéssel töltöttem az 
időmet. Most, hogy már tisz-
tában vagyok a vállalat szer-
vezeti felépítésével, több em-
bert ismerek, kezdődhet a 
komoly munka. Gyermek- és 
If júsági foglalkozásokat ter-
veztem erre az évre. Az ipari 
tanulókkal könyvtárlétoga-
tást csinálunk. Könyvtári 
klub alakul, több író-olvasó 
találkozó lesz. Irodalmi szín-
padot — csak néhány taggal 
— is szeretnénk, vállalati ün-
nepségeket jó lenne sa já t 
műsorral színezni. 

Sok itt a folyóirat. A szak-
mai jellegűeket olvassák is, 
a képes- és napilapok na-
gyon kedveltek. De az Iro-
dalmi folyóiratok olvasásá-
val nincs megelégedve a 
könyvtáros. Jó propaganda-
módszereken töri a fejét . 

— Ha elkészül az új , köz-
ponti munkásszálló, a könyv-
tár ls ott kap még jobb he-
lyet. 

Majd 
a Marx téren 

A bűvös mondat többször 
visszatért a beszélgetés so-
r án : „Beszéljünk a tervek-
ről". Mindhárman szíveseb-
ben nyilatkoztak a jövőről, 
mint a jelenlegi helyzetről. 
Érthető, a tervek okosak, 
égető gondokon segítenek, és 
igazán nem sok dicsérő jel-
ző illeszthető a vállalat mos-
tani kulturális életének ér-
tékelésébe. Tehát : mi is ké-
szül ilyen nagy lelkesedés 
kíséretében? Mindenki tudja , 
tavaly májusban 10 milliót 
nyert a tröszt szellemi Ve-
télkedőjén a legendás hírű 
négytagú szegedi brigád. 

— A pénzből korszerű köz-
ponti munkásszálló épül, sa-
já t telken, a Marx téren. A 
négyszintes épületben a 150 
férőhelyes munkásszéllón kí-
vül helye lesz a könyvtár-
nak, lesz olvasószoba, klub, 
tanácskozóterem, az alagsor-
ban központi tartózkodó a 
MÁVAUT-osoknak. A gyö-
nyörű berendezés, a kellemes 
kul turál t környezet vonzású-
nak nem lesz, aki ellenálljon 
— mondja meggyőződéssel az 
szb-ti tkér. 

— Természetesen a KISZ-
esek társadalmi munkával 
segítenek — szól közbe Jó-
zsa János. — A Bajcsy-Zsi-
linszky utcában, a Volán-
iroda alat t pedig pinceklub 
épül. Már kitakarítottuk, el-
végeztük a földmunkákat , 
augusztus 20-ra szeretnénk 
átadni. A várost KlSZ-bi-
zottség megígért egy zenegé-
pet. Akkor már biztosan a 
sa já t zenekarunk felszerelése 
is meglesz.. Az ú j környezet 
pedig ú j ötletéket ad, megnő 
a vállalkozókedv. Biztos va-
gyok benne, hogy nagyon jó, 
tar ta lmas kulturál is élet szü-
letik a Marx téren meg az 
iroda alatt. 

Sulyok Erzsébet 

D tanév második 
felének 

„menetrendje" 
Véget ért a ma jdnem há-

romhetes téli vakáció: hét-
főn ismét benépesültek az 
ország éltalános és középis-
kolái, megkezdődött az 
1971—72-es tanév második 
fele. A szünidő utáni első 
tanítási napon kapta kézhez 
a csaknem 1 300 000 ál talá-
nos és középiskolás diák az 
ellenőrzőkönyvét. Hamaro-
san megtar t ják az iskolák-
ban a soron következő szü-

|lől értekezleteket. 
A tanév második felének 

„menetrendje" a következő-
képpen alakul : április 2-től 
13-ig tavaszi szünet. Május 
8-én lesz az utolsó tanítási 
nap az Idén érettségizők ré-
szére, má jus 11. és 19. kő-
zött bonyolí t ják le a közép-
Iskolákban az írásbeli ére t t -
ségi, Illetve képesítő vizsgá-
kat, június 8-án ér véget a 
tanév. 

Látogatók 

sok országból 
Minden eddiginél több — 

csaknem 140 ezer —, kül-
földön élő honfi társunk lá-
togatott haza az elmúlt esz-
tendőben — mondotta Ká r -
páti József, a Magyarok Vi-
lágszövetségének főt i tkára. 
A legnagyobb számban az 
európai országokból — az 
NSZK-ból, Ausztriából, 
Svédországból —, ezután az 
USA-ból és Kanadából, de 
Ausztráliából és Dél-Afriká-
ból is érkeztek kisebb-na-
gyobb létszámú csoportok, 
illetve magánszemélyek lá-
togatóba, az it thoni roko-
nokhoz, ismerősökhöz. 

Második világháborús lőszert 
fordított ki az eke 

A Baranya megyei Kacsó-
tán — a szentlőrinci Úttörő 
Tsz legelőjén — második 
világháborús lőszert fordí-
tott ki a földből az eke. Ko-
csis Sándor traktorvezető 
gépe a legelő feltörése köz-

Színházi morzsák 
A Tacskó bemutatójáva! 

kapcsolaban idézzük fel Nic-
codemi kiváló vígjátékának 
múl t já t . A darabot 1923-ban 
a budapesi Renaissance 
Színház muta t ta be Heltai 
Jenő fordításában Tökmar 
címmel. Még az év má jusá -
ban a szegedi színház is be-
muta t ta Patágyi Lajos igaz-
gatása alatt Orsolya Erzsi, 
Czobor Imre, Komáromy 
Rózsi és Herczeg Vilmos fő-
szereplésével. Érdekes, hogy 
a darab akkor összesen há-
rom előadást ér t meg csu-
pán. Ezt követően 1943-ban 
került színre a szegedi szín-
házban Fesztoráczy Kató, 
Ladányi Ferenc és Petur I l-
ka főszereplésével (Bánky 
Róbert igazgatása alatt), 
amikor már a szezonban ti-
zenegyszer került színre, 
most már Tacskó címmel. * 

Örömmel lá t juk, hogy az 
utóbbi bemutató előadásokat 
hirdető falragaszokon a szín-
re kerülő művek részletes 
szereposztása is olvasható a 
két évvel ezelőtt meghonosí-
tott, csupán a főbb szerepe-

ket játszók nevét közlő hir-
detményeken. 

* 
Kitüntető meghívásban ré-

szesült operaegyüttesünk két 
kiválósága. Karikó Terézt és 
Llttay Gyulát az Operaház 
vasárnapi Nabucco előadásá-
nak két főszerepére hívta 
meg. Mindketten megérde-
melt sikert a ra t tak a fővá-
rosi közönség előtt. 

* 
Lőrlnczy Éva, a társulat 

prózai színésznője megvált a 
szegedi színháztól. Helyett* 
került ide a debreceni szín-
háztól Déry Mária, aki a 
Tacskóban mutatkozott be a 
szegedi közönségnek. 

* 
A Macbeh első nyilvános 

előadásán, a 6-iki nyugdíjas 
bérletelőadáson, az egyik né-
ző, régi öreg színházjáró, az 
első szünetben elragadtatás-
sal beszélt a szép előadás-
ról és muzsikáról, s csupán 
azt jegyezte meg sajnálkoz-
va. hogy legalább a nyugdí-
jasoknak is ad ják meg azt 
az ünnepélyes hangulatot, 
hogy a f i lharmonikus zene-
kar akkor is f rakkban Játsz-
szon. Ez tatén nem is oly 
teljesíthetetlen k í v á n s á g . . . 

Jenő István 

ben egy betemetett lövész-
árok maradványai t bontotta 
meg. Eközben figyelt fel a 
barázdában csillogó lövedé-
kekre, amelyek mintegy har -
minc centiméter mélyről 
kerültek felszínre. 

A tűzszerészek megállapí-
tották, hogy német géppus-
katöltényekről és légvédel-
mi ágyúlövedékekről van 
szó. A 28 éve földben la-
puló éles lőszer még most 
is robbanóképes, ezért a 
helyszínen hatástalaní tot ták 
a tűzszerészek. Mivel felte-
hető, hogy még további lő-
szert re j t a föld, a szántást 
abbahagyták és a legelót el-
zárták, amíg műszerekkel át 
nem ku ta t j ák a területet. 
(MTI) 

IPARI 
ATOMREAKTOR 

A világ első ipari a tom-
reaktora megkezdte próba-
üzemelését az uk ra jna i Sev-
csenko városában. Kapaci tá-
sa 350 ezer kilowatt, és sa-
játossága, hogy az Úgyneve-
zett gyorsított neutronok 
módszerével dolgozik. A 
szakkörök Világszerte nagy 
érdeklődéssel vá r j ák működ-
tetését, mér t terveit a szov-
jet tudósok már 1964-ben 
részletesen ismertet ték a 
genfi, 1965-ben a detroiti és 
1966-ban a londoni atom-
erő-felhasználási nemzet-
közi konferencián. A sev-
esenkói atomerőmű hamaro-
san tengervíz édesvízzé való 
változtatásához ad energiát ; 
ehhez az első gépegységet 
már üzembehelyezték. 

Téeszvezetők 
munkaértekezlete 

Hasznosnak ígérkező munkaér tekezle t re hívta a 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek elnökeit és fő-
könyvelőit a szövetkezetek területi szövetsége. A mun-
kaértekezletet ma, kedden délelőtt fél 9-kor kezdik 
Szegeden, a Tisza Szálló első emeleti nagytermébím. 
A meghívóban közzétett napirend szerint tá jékoztatót 
hallgatnak meg a résztvevők a büntető törvénykönyv 
módosításáról, a szövetkezeti törvényről, a téeszek be-
sorolásáról, a szövetkezeti döntőbizottság működéséről 
és az alapszabály módosításé róL 

• 
Szóvá tesszük, és az a láb- gek közötti küRúnbségekből 

biakban fölsorakoztatott é r - mindenképpen megold ha tói 
veink a lap ján kifogásoljuk, lenne, és mindenképpen 
hogy á hasznos és szüksé- sürgető feladat . Országos 
ges munkaértekezlet szín- kampányok indul tai ; a zöm-
teréül ismételten feleslege- mel termelőszövetkezeti 
sen reprezentatív, nagy bér- vagy szakszövetkezeti ta 
leti dí jú termet választót- gok gyermekeit oktató ta-
ták. Szeretnénk emlékeztet-
ni a résztvevőket arra , 

nyai iskolák kai-szerű esz-
közökkel való fölszerelésé 

hogy a szövetséget alkotó re. Az emlí tet t kölönbözet-
és fönntar tó tagszövetkeze- bői hasznosan lehetne hoz 
tek egyik része a kedvezőt- zájárulni atkár televízió, 
lenebb gazdálkodási e red- filmvetítő, diavetítő, lemez-
rnények miat t nyereségnél - játszó, magnetofon vagy 
kül vagy éppen ráfizetéssel akármilyen sporteszköz, 
zá r j a az évet. Ezeknek a esetleg a jövő mezőgazda-
szövetkezeteknek létérdeke ságát segítő iskolai szem-
kívénja tehát a mindenben léltetőeszköz vásárlásához, 
takarékosabb gazdálkodást. Termelőszövetkezeti járadé-
Az „aprópénzek" megtaka- kosaink néhány Ft-os több-
ri tásét is. Helytelení t jük a le t ju t ta tás t is hangos szó-
felesleges kiadásokat a nye- val köszönnek meg. Jó pár-
reséggel gazdálkodó szövet- nak boldog napokat sze-
kezetek esetében ls. Hiszen rezhetnénk ezzel az összeg-
a termelő „egyszerű" ter- gel. Ha a továbbtanuló 
melőszövetkezeti tagok gyermekek termelőszövet-
munkakörülményein is jócs-
kán lenne még javítanivaló. 

kezetí ösztöndíját emlí t jük 
szerény „költekezési" lehe 

Egyetlen, naponkénti tisz- tőségként, szintén a gazda-
tálkodást biztosító vízcsap ságok jövőjére gondolunk, 
vagy zuhany fölszerelése Nem folyta t juk a sort. 
valamelyik állattenyésztő Ezer jobb helye van a 
telepen a mostani szüksé- pénznek, 
ges és lehetséges önköltsé- H. D. 

r 

Uj divatú portált kap 
a divatszabóság 

Az elmúlt években város-
szerte a r ra törekedtek a ter-
vezők és a műemlékvédelmi 
bizottság tagjai, hogy a Bel-
város épületeit a portáloktól 
megfosztva, eredeti képük-
nek megfelelően állítsák 
helyre. Ez történik most a 
divatszabóség Széchenyi téri 
üzletével ls, amely a tér és 
a Kelemen utca sarkán van. 
A régi portál — bárki meg-
figyelheti — nemcsak Hogy 
rontotta a városképet, de 
életveszélyessé ls vált. A 
Férf i és Női Divatszabó Vál-
lalat ezért a műemlékvédel-
mi bizottság által ls jóváha-
gyott tervek a lap ján fe lú j í t -

ta t ja a háznak ezt a részét. 
A kivitelező az Építő Ktsz, 

8 a költség előreláthatólag 
meghaladja ma jd a 300 ezer 
forintot. Már csak azért is, 
mer t ésszerű, hogy a felújí-
tással egyidőben végezzenek 
el több olyan belső munkát , 
amelyekre szintén szükség 
van. Amennyit a vállalat 
anyagiakban áldoz, annyit 
nyer azáltal, hogy kívül-be-
lül reprezentatív jellegű üz-
lethelyisége lesz a Széchenyi 
tér sarkán. Atkámat adnak 
a munkálatok a r ra is, hogy 
javítsák a helyiség szellőzte-
tését. A felúj í tás valószínű-
leg az első félév végére fe-
jeződik be. 

Hűsfeldolgozás a mező-
gazdasági üzemekben 

Országos mérnöktovábbképzés Szegeden 
A Mezőgazdasági Mérnök-

és Vezetőtovábbképző Inté-
zet, valamint a Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskola kö-
zös rendezésében hétfőn két-
hetes országos továbbképző 
tanfolyam kezdődött Szege-
den. A tanfolyamon a hús-
feldolgozó üzemekkel rendel-

SOROZ Al OK 
December közepe tá jén 

úgy látszott, vége a sorozat-
dömpingnek. Nos, korainak 
bizonyult sokak megköny-
nyebbült, mások aggodalmas-
sajnálkozó sóhaja. Az ú j év 
első hetének végén Ismét 
szinte megszámlálhatatlan 
sorozatdarabot lá that tunk a 
tévében. 

Szombaton indult a len-
gyel televízió játékfilmsoro-
zata. Sienkiewicz regénytri-
lógiájának harmadik részét, 
A kis lovag-ot dolgozták fel 
a 13 részből álló fi lmben. 
Mlchal úr kalandjai filmen 
is érdekesek, embersége tisz-
teletet kel tő. Nem ár tot t vol-

na azonban, ha a műsor-
szerkesztő a sorozat indulá-
sakor rövid „eligazítást" ls 
beiktat, biztosítva a történel-
mi hát tér megértését. 

A vasárnapi programban 
két sorozat második része 
szerepelt. Az angol Jane 
Eyre, és végre egy „ú j " 
magyar, A fekete város, 
Mikszáth regényének tévé-
fi lmváltozata — legalább a 
második rész — kissé vonta-
tottra sikerült. Az epizódok 
csigalassúsággal követik egy-
mást és nehézkesen állnak 
össze egységes történetté. 
Bessenyei Ferenc (Győrgey 
Pál), Pécsi Sándor (Qen-
del) és Kiss Manyi já téka 

kitűnő. És még egy soro-
zat, a „Kicsoda-Micsoda?" 
ki t ud ja hányadik része kö-
vetkezett. Ezt is Réz Ádám 
vezette, ebben ls bizonyta-
lankodott a zsűri, és nyertek 
is, nem is a játékosok. 

Szerencsésebbek voltunk a 
„Színes fényképekkel". A 
szombati műsorból kiemelke-
dett az Angéla Davls-ró. 
szóló film. Jól szórakoztunk 
Bilicsl Tivadarral . Az egy órá-
ba valóban belefért az „egy 
fél évszázad", az 50 éves szí-
nészpálya: családi esemé-
nyek, sikerek, szerepek, kor-
és pályatársak megidézése a 
pergő fi lmkockákon. 

S. E. 

kező állami gazdaságok, te r -
melőszövetkezetek szakembe-
rei vesznek részt. A tovább-
képzés célja az, hogy a hall-
gatók megismerkedjenek a 
melléküzemági tevékenység 
méreteihez legjobban alkal-
mazkodó technológiával 
Előadások hangzanak m a j d 
el az országos hűsprogram-
hoz kapcsolódó beruházások-
ról, a termelés gazdaságossá-
gáról. a piackutatásról, a 
szövetkezett vagy állami 
gazdaságokban létesülő, napi 
nyolcvan-száz sertést feldol-
gozó vágóhidak gépesítésé-
ről, az áru hűtéséről, kor-
szerű tartósításáról, a külön-
bözö higiéniai követelmé-
nyek betartásáról . 

Az elméleti oktatást gya-
korlati bemutatókkal kötik 
össze a fóiskola jól beren-
dezett laboratóriumában és 
tanműhelyében. Ezenkívül el-
látogatnak a hallgatók a Sze-
gedi Szalámigyárba és a Hel-
véciái Állami Gazdaság hűs-
feldolgozó üzemébe. 

Február hónapban ugyan-
csak a Szegedi Élelmiszer-
ipari Főiskolán a zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozás kérdé-
selvei foglalkozó, hasonlóan 
országos jellegű továbbkép-
zésre kerül sor. 


