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Fotópályázat 

közép-

iskolásoknak 
Az OFOTÉRT szegedi 102. 

számú fotólaboratóriumának 
Komplex szocialista brigádja 
fotóversenyt rendezett a 
Vedres István Építőipari 
Technikum és a Radnóti 
gimnázium szakköreinek 
részvételével. A pályázatra 
beadott képekből a 80 leg-
jobbat az építőipari techni-
kumban megnyílt tárlaton 
állították ki. Képünkön: 
részlet a tárlatról. 

Géppel és szorgalommal 
több eredmény 

Mérlegzáró közgyűlés Dorozsmán és Deszken 
A dorozsmai József Attila közgyűlés első felének — az gyobb bevételét is ígérő ker-

Termelőszövetkezet fennállá- elnöki beszámolóra gondo- tészetéből 120 holdat — 
sa óta legjobb esztendejét lünk — indokolatlanul „ka- hangzott el a tegnapi mér-

tonás" hangvételét, — sajná-
latosan — idegennek érezzük 
a közgyűlés mindenkire kö-
telező demokratizmusától. 

zárta tegnap délelőtti köz-
gyűlésén. A szövetkezet va-
gyona egy év alatt 7 és fél 
millió forinttal emelkedett. 

Ha nehéz esztendő elle- Az elért eredményekért 
nére születik szép eredmény, elismeréssel adózó hozzá-
azt is indokolni kell. A leg- szólások után a megyei, já-

legzáró közgyűlésen. 
A sok milliós károk elle-

nére a 5733 holdon gazdál-
kodó szövetkezet 402 dol-
gozó tagja által termelt ja-
vak értékével az előző évi-
hez képest ú jabb lépéssel 

„H-tS'W'—itW.M 

ELHANGZOTT KJÉRDESEKREr 

A tarjáni problémák tag-
lalásával zártuk a kozleke-

Egy másik gond a 40-es-
sel a zsúfoltság, amikor 

désről szóló válaszok első csúcsforgalom idején az ú j -
részének közlését. Most a 
másik új lakónegyed, Odesz-

szegedi vasútállomásra ér-
kező utasokat is fel kell 

sza következik a sorban, vennie. Ennek csökkentésé-
Aki a választ adja: Káíay re hozták a rendeletet a 
Ferenc, a 10. Volán osztály-
vezetője. A beszélgetés 

Volán illetékesei, hogy a 
városba befelé jjvő 60-as és 

résztvevője még dr. Csikós 6I-es helyi járatok és a ti-
Ferenc vb-titkár, Tölgyesi színtúli távolsági járatok 
Béla, a tanács osztályveze- kocsijainak is — ha van 
tője, Korek Józsefné dr., az szabad hely bennük — az 
I. kerületi hivatal elnöke. 

Körbe Újszegeden 
Meglepően sokan hiányol-

ják, hogy a 40-es autóbusz 
most nem jár el a Marx té-
rig. Ezzel kapcsolatos kér-
dést tett fel a 43-as válasz-
tókerületben Klug Konrád-
né, a 44-esből Majzik Má-
tyás, a 45-ösből Török Im-
re, a 46-osból Márta 
Lászlóné. Mi tehát a vá-
lasz? 

A 40-es, Szeged-Űjszeged 
körjárat útvonalát bizottság 
állapította meg, A döntést 
azonban megelőzte annak 
felbecsülése, hogy milyen 
igény van a Marx térig 
közlekedő körjáratra. Kide-
rült, leginkább csak piaci 
napokon telt meg a busz. 

Odesszai körúti megállóhe-
lyeken meg kell állniuk, és 
a helyi bérletet el kell fo-
gadniuk az alkalmazottak-
nak. Nyilván más kérdés, 
hogy az intézkedést betart-
ják-e mindig? 

Újra meg-
vizsgálják majd 

Az egész problémakör 
megszűnik, illetve módosul, 
mihelyt a Székely sor ki-
építése elkészül. Akkor a 
40-es járat sorsa ismét a 

utca helyett az Erdélyi té-
rig jár. Az örömbe azon-
ban üröm vegyült, hiába a 
több kocsi, s az, hogy a 
Marx térig lehet velük 
menni, a reggeli nagy for-
galomban egymást tapossák 
az utasok, s gyakran le is 
maradnak. Nem vitás, r ' e is 
még több kocsi kellene 
ilyenkor, csakhogy nincs 
honnan beállítani őket. 

Tápé 
és Petőfitelep 

A járatok elleni „szemé-
lyes" panaszok negyedik 
csoportja a tápéi és a pető-
fitelepi járatok átszervezésé-
vel kapcsolatos. Az átszer-
vezés előtt Tápára egy autó-
busz 40 percenként járt, a 
második kocsi Petőfitelepen 
át közlekedett, s a tapasz-
talatok szerint ennek utasai 
főképpen tápéiak voltak. Az 
átszervezés óta Tápéra há-
rom kocsi 15 percenként 

már említett bizottság elé j^r, Petőfitelepre pedig négy 
kerül, újbóli döntésre. Ak- kocsi közlekedik 10 percen-
kor válhat aktuálissá a 40- ként. Ki-ki megválaszthatja 
es útvonalának meghosszab- tehát, hogy melyik járat a 
bítása a Marx térig, s az is kedvezőbb számára, sőt be-
feltételezhető, hogy a kör-

főbb tényező természetesen rásí és községi pártbizottság haladt előre a Maros Tsz a 
a dolgozó ember. Vannak nevében dr. Ágoston József, 
tagok, akik munkaegység-el- a megyei pártbizottság tit-
számolásra dolgoznak. Hal- kára köszöntötte a zárszám- fogadó tehenészeti telepük 
lottuk a beszámolóban, ki- adó közgyűlés résztvevőit, és tovább épült, ugyancsak foly-
emelt helyen azok nevét, a szövetkezet négy tagjának tathatták a belvizek leveze 
akik egy év alatt 994, 905, a Mezőgazdaság Kiváló Dol-
850 vagy 810 munkaegységet gozója kitüntetést adta át. 
értek el. A jó munka máso- , 
dik magyarázójaként a gé-
pesítés ugrik elő. A kenyér- Deszken a tavalyi aszályos jukat, idén talán teljesen 
gabona, kukorica, krumpli esztendő is tavaszi belvízzel gépesíteni tudják három fő 
és takarmánynövény ter- kezdődött. Kenyérgabonából növényük, a búza, kukorica 
mesztésében sikerült elérniök is, kapásnövényekből is ki-
a teljes gépesítettség — vette a vámot az évenként lesztési alapra 1 
szaknyelven komplex gépe- menetrendszerű pontosság-
sítésnek mondják — fokát, gal jelentkező kellemetlen 
Ha van, aki dolgozzon, és természeti adottság. A nyár 
van mivel dolgozni, akkor a közepén soha nem látott ha-
céltudatos gazdálkodáson, jó talmas jégeső pusztította el elmúlt esztendőben, 
vezetésen, meggondolt dön- a szövetkezet legintenzíveb-
tések során, hibátlan mun- ben termelő, tehát legna-

biztonságos termelés útján, 
ötszáztíz szarvasmarhát be-

tésének örökös gondját 
megoldó csatornarendszer 
építését, sikerült új gépek-
kel kiegészíteniük géppark-

és lucerna termesztését. Fej-
millió fo-

rintot fordítottak, biztonsági 
tartalékként pedig több mint 
2 milliót tehettek félre az 

Horváth Dezső 

A Széchenyi térről most is iárat megszűnik. 
sl lehet jutni akár autóbusz-
szal, akár villamossal a 
Marx térre, de természete-
sen át kell szállni. 

Még mindig Újszegeden 
maradva: a 71-es járat 

felé azt is, hogy a Marx tér 
vagy a Belváros felé célsze-
rűbb-e indulnia. Az az ér-
zésünk tehát, hogy ebben 

korábbinál hosszabb útvo- az esetben a többség ké-
nalon közlekedik: a Tanács nyelmét vették alapul. 

A pályaválasztás lehetőségei 
Hol kaphatnak tájékoztatást a szülők? 

Minden fiatal életében szülők, a gyerekek sokszor kezésének módját, a szak-
fontos az az időszak, amikor nem nagyon tudják, milyen munkásképzés formáit és a 

kaszervezésen a sor, hogy a 
föld valóban megteremje, 
amit az adott időjárási kö-
rülmények köpött teremhet. 
Az eredmények bizonyítják, 
hogy ebben sem volt hiány 
tavaly Dorozsmán. 

A tagok átlagos évi Jö- A s z á m u n k r a o l y e g z o _ 
yedelme 22 ezer 600 fonnto u k u S j sejtelemmel teli, tá-
tesz ki, de ha az átlagból j v o l i é s m e g f e j thetet len feke-

eldönti, milyen pályát vá- lehetőségek közül választ 
laszt, hol akar továbbtanul- hatnak. Emellett az ls meg-
ni. Lehetőség nagyon sok nehezíti dolgukat, hogy a 
van, csakhogy választani döntésnek hosszú időre, „ f l„„._ w 
nem könnyű. Ennek több többnyire egy életre kell n a c s z a m o t a I u z e l n e K 

oka van. Részint az, hogy a szólnia. 

Haldokló bilincsek A Minerva Színpad 
bemutatója 

kikeressük azokat, akik átla-
gon felül dolgoztak, akkor 
szép számmal találunk olyan 
tagot is, akinek a közös gaz-
daságból munkával szerzett 
évi jövedelme eléri a 30, sőt 
40 ezer forintot is. 

Első hallásra hajlamosak 
vagyunk ezeket a számokat 
túlértékelni. Sok gazdaság 
tudná ugyanezt produkálni, 
de akkor minden felosztha-
tót fel kellene osztania. Do-
rozsmán saját erőből építet-
ték tovább a hatalmas tehe-
nészeti telepet, a kiegészítő 
épületekkel együtt, 3 millió 
forintot gépek vásárlására 
fordítottak, gépeik javításá-
ra pedig akkora műhelyt 
építettek, hogy a tegnapi 
közgyűlést abban tarthatták 
meg. Esedékes hiteltartozá-
saikat visszafizették, hozzá-
kezdtek a vízrendezéshez, 
feltöltötték a gazdálkodás' ala-
pokat, biztonságra ls félre-
tettek még 1 milliót. 

Bizakodva tekintenek az 
idei esztendő elé, minden 
szántást, őszi vetést idejé-
ben, pontosan végeztek, jól 
megmunkált földek várják a 
tavaszi vetést is. Huszonegy-
milliós bevételt terveznek 
erre az esztendőre. 

A jó eredmények őszinte 
örömmai töltenek el bennün-
ket. Az ünnepi hangulatot 
nincs szándékunk elron-
tani a jelen volt újságíró 
szűkre szabott megjegyzésé-
vel, de észrevételét elhall-
gatni mulasztás lenne. A 

te Afrika irodalmából kap-
tunk izgalmas montázst a 
Minerva Színpad kedd esti 
bemutatóján, a November 7. 
Művelődési Központban. A 
pódiumra alkalmazó Üjlaky 
Károly és Török Pál sze-
rencsés kézzel nyúlt az 
anyaghoz, jól vágta össze a 
bemutatásra került szemel-
vényeket, és biztos érzékkel 
gyúrta ezt egy koncepció 
köré. Az oratorikus összeál-
lítás középpontjában a fe-
kete földrész elnyomott mil-
lióinak szabadságvágya, ön-
tudatra-ébredése és küzdel-
me áll. Ugyanakkor a ma-
gányos hős kálváriája is. A 
fekete milliók szószólója 
Shaka, a néger hŐ3, akinek 
rettenetét a pódium közepén 
álló fekete oszlop jelképezi. 
A kórus, a szervezetlen né-
ger tömeg. Hiába szakad 
hát a bilincs Shaka csukló-
ján, a tömegen belüli szét-
húzások, ellentétek, a fehé- hangját a kar. 
rek taktikai manőverei ré-
vén visszakerül bitójára. A 

Somogyi Károlyné íelvétele 
Jelenet az előadásból 

A jó elren- kemény, fölizzított, szinte 
dezésű, mozgalmas pódiu- extatikus szöveg, a kemény 
mon folyik a játék, a dina- dobütések tam-tamidéző 

magányos hős napjainkban míkus pantomim. A fehérek hangjai, a kántálva előadott 
annyi parabolában visszaté-
rő alakja jelenik meg előt-
tünk, a szervezetlen tömeg-
gel támadt konfliktusában. 
A Minerva produkciója ki-
kristályosította a leginkább 
megszívlelendő gondolatot, 
miszerint a faj i kérdést szinte minden 
csak egy jól szervezett tár-
sadalom oldhatja meg. 

A rendezés a kollektív ji-

küldötte" szinte közöttünk néger dal igen nagy feszült-
ül, így mi ls „fehérek" le- séget tudott teremteni. A 
szünk, felelősek és kívül- közreműködő Hulin-dzsessz-
rekedtek, ellenszegülők és együttes viszont nem tudott 
együttérzők. az előadás szerves részévé 

A rendező, Üjlaky Károly válni. Muzsikájuk, bár-
a modern oratorikus játék mennyire is hordozott ősi 

lehetőságét elemeket, feloldotta és ellá-
kihasználta. Az együttját- gyította a pattogó, feszes, 
szást, a dinamikus pantomi- „feke'.o—fehér" mondandót, 
mot, a vetített díszletet, a A s z e r e p i ö k legjobb formá-

hozták. Különösen íékra épített. Három kulcs- megmozgatott teret, a zaj, j.,kat 
Eigura — a néger hős, a fe- zörej és világítási effektusa- N a r j y András és Fekete" Gi-
'lére'c képviselője, és a va- kat, és az élő zenét. Szinte z e l l a érdemel dicséretet 
rázsló misztikus alakja — mindegyik külön-külön ra-
körül kavarog, hallatja gyogó pillanatokat szerez. A T. L. 

A pályaválasztás 

tanulóknak járó kedvezmé-
nyeket, ösztöndíjakat. 

Különös érdeklődésre tar t -
az a 

része, melyben felsorolják a 
Szegeden tanulható szakmá-

előtt ál- kat, és azt, hogy az egyes 

a legnehezebb helyzetben, 
akik szakmát akarnak ta-
nulni. Űk ugyanis sokkal 

ók közül talán azok vannak szakmákra hány általános 
iskolát végzett vagy érettsé-
gizett fiút és leányt vesznek 
fel. Ezeket a számokat min-

több lehetőség közül váló- denképpen jó ismerni. Hi-
gathatnak, mint a középis-
kolába vagy egyetemre ké-
szülők, és e lehetőségekkel 
legnagyobbrészt aligha van-
nak tisztába. Szerencsére a 

szen néhány divatos szak-
mára nagyon sokan jelent-
keznek. Sokan az első és a 
második helyen ls divatos 
szakmát jelölnek meg je-

kezdeményezé3ek és a tájé- lentkezési lapjukon, és eset-
kozódási lehetőségek egész 
sora szolgálja a szülőket és 
a gyerekeket abban, hogy 
valóban a legmegfelelőbb 

leg egyik helyre sem sikerül 
bejutniok. Ilyenkor végül 
esetleg olyan szakmát kény-
telenek választani, amelyhez 

pálya mellett dönthessenek, semmi kedvük sincs. Helyes 
Tájékozódni lehet példá-

ul az iskolák szülői mun-
kaközösségében is. A nép-
front városi bizottságának 
pedagógiai bizottsága a múlt 

tehát a jelentkezési lapon a 
második helyen olyan szak-
mát megjelölni, amelyre 
könnyebben lehet bejutni. 

Néhány példát érdemes ta-
héten tartott ülést, melvnek Ián ismertetni. A népszerű 
témája éppen a pályaválasz- szakmák közé tartozik az 
tás volt. Az .ülésre meghív- autószerelés. Hiába vesznek 
ták az iskolai szülői munka- fel erre a szakmára 75 ta-
közosségek elnökeit ls, akik- nulót, várhatóan jóval töb-
kel a városi tanács munka-
ügyi osztályúnak vezetője Is-
mertette meg a pályaválasz-

ben jelentkeznek majd. Ér-
demes tehát a második he-
lyen olyan szakmát megje-

tással kapcsolatos tudnivaló- löxnl, amely közel áll az el-
kat. Mindenképpen jó kez-
deményezés ez. hiszen az 
SZMK-elnökök saját iskolá-
jukban, szülői értekezleten 

sőhöz, ám kevésbé Ismert és 
kevésbé divatos, tehát vár-
hatóan kevesebb lesz rá a 
Jelentkező. Csak néhány pél-

ad'álc tovább az ott hallotta- da: az idén felvesznek 3: a-
kat. rosszéria-lakatost, 141 g ip-

Nagyon hasznos a megyei szerelőt 30 mechanikai mű-
. _ c70fia7)nnnlAt \/ar» tehát és a városi tanács pályavá-

lasztási tanácsai által ki-
adott kis füzet, melyben 
részletes tájékoztatást adnak hát, ha a pályaválasztás 

szerésztanulót. Van 
lehetőség bőségesen. 

Mindenképpen hasznos te-

áz idei továbbtanulási, pá-
lyaválasztási lehetőségekről. 
A kiadványokhoz az isko-
'ákban juthatnak hozzá a 

előtt álló fiatalok szülei ér-
deklődnek az iskolában a le-
hetőségekről, átböngészik a 
két tanács pályaválasztási 

szülők. Mindazokat a tudni- tanácsadó füzetét és c ak 
valókat megtalálhatják ben- ezután döntenek. Mert lo'ie-
ne, melyekre szük3ág van a tőség sok van. sokkal több, 
szakma, vagy a középiskola mint amennyiről á l ta láé in 
'iválasztásához, a jelentke-
zéshez. Ismerteti a füzet a 
szakmunkás- és kö'én'-'-oi.ai 
tanulók felvételének, jelent-

tudunk. Érdemes valameny-
nyit fontolóra venni. 

Sz. I. 


