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Irodalmi alkotókör az egyetemen
Ismertté vált, megbecsült
tpűvészek neve forog a fejünkben,
pezsgő
szellemi
élet, alkotó légkör
érzete
idéződik, ha halljuk a szavakat: szegedi alkotókör. A
fiatal tehetségek
műhelyét,
fórumát jelentő csoportosulásoknak hagyományai vannak
a városban. (Gondoljunk a
Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumára, vagy a Szegedi Egyetemi
Alkotókörre.)
Hogyne örülnénk, ha úgy latjuk, a hagyományoknak folytatói jelentkeztek.
Tavaly ősszel a tudományegyetem ibölcsészkarán irodalmi
alkotókör
alakult.
„Gyűlést" tartottak, amelyen
részt vettek az addig is verselö, irogaló bölcsészhaligatók, érdeklődők,
meg
az
elemző hajlamúak, a kritikus
vénát magukban felfedezők,
,„
° ,
Megállapodtak,
„összehordják a termést",
elmondják
majd rendszeresen egymásnak, kit
mi foglalkoztat,
megvitatják a felszín és a
mély, a zsengék és a művek
nagy kérdéseit Arra is gondoltak, a szép dolgok fénye
vonzza majd az erre éraékenyeket, tágas közösség alakul
körülöttük, és együtt birkózhatnak a mindenség birtokéért.
Az induló lelkesedés a2onban hamarosan megfogyott,
a gyűlések ritkultak, az érdeklődés lankadt. Majdnem
törvényszerű a lendületnek
és alábbhagyásának ez
a
hullámzása, mondhatnánk, a
fiatalság talán örök jeliemzöje. Célravezetőbb azonban,
ha nagy
szavak
helyett
számba vesszük a valós körülményeket. Így
egyedül,
magukból és magukban nem
tudtak olyan kört alakítani,
amilyen
elképzeléseikben,
vágyaikban é l t Az alkotónak
— még ha fiatal is, vagy:
különösen, ha fiatal — közönség kell, az irodalmárnak
olvasó. A fiatal irodalmárnak értő, támogató, olykor
irányító szó, de fórum is és
közönség is. Minthogy gyűlésező néhányukból mindenre
nem tellett, visszhangot sehol sem keltettek — csendben visszavonultak,
ki-ki
egyedül próbált bemutatkozni, közönséget keresni, publikálni.
Történetüknek — szeren-

cséré — nincs ezzel vége. A
minap az egyetem
KISZklubjában túzpróbát tartottak. Petröczy Éva,
Téglásy
Imre, Szabó László, Acs János verseket, Ambrus Lajos
és Szőnyi György novellákat mutatott be. A csoportnak „tanácsadó
tanára" is
van már,
Szilassy Zoltán
egyetemi gyakornok személyében. sőt kritikusai is, Szigeti Lajos és Szajbély
Mihály. A Túzpróba című est
azért sikerült jól, mert a befhutatottak között jó versek
és jó novellák voltak, tehetséges fiatalok alkotásai,
Hogyan
határozták
el.
hogy újabb „belterjes" gyűlés helyett most megtartják
nyilvános szerzői estjüket —
nem tudni.
Annyi azonban
bizonyos: újabb
csoportos
felbukkanásukat
most már
hiba lenne nem észrevenni.
szélesebb körű figyelemre és
támogatásra
érdemesek,
nemcsak tehetségük kétségtelen jelei miatt,
nemcsak
mert ez az ő érdekük. Mindannyiunké is, a városé
is.
Otthona a fiatal alkotónak is
ott van, ahol ismerik, becsüük és segítik, nem keres más
helyszínt alkotó erői kibontakoztatésának, ha otthonát
itt megtalálta. A
városnak
pedig az is rangot ad, ha
minél több
író-költő van
otthon benne. Az „új" alkotókör tagjai ú j terveket kovácsolnak- várják a többieket,"a tollforgatókat,
akik
szeretnének már átesni
a
tűzpróbán és szeretnének közösen
közönséget találni;
várnak
meghívásokat klubókból, gyárakból, könyvtárákból, a művelődés hézaiból, hogy ú j próbákat tehessenek; dolgoznak és flgyelmet kérnek,
S. E.

Térkép

— a talajról
Mezőkémiai közös vállalatot alakított Kiskőrösön öt
megye húsz mezőgazdasági
és vegyipari üzeme. Bács,
Csongrád, Fejér, Tolna,
s
Veszprém szakszövetkezeteinek agrokémiai laboratóriumát fejlesztik tovább. Együttes program: a kemizálás segítése. Talaj térképet készítenek. hogy a földeket megfelelően hasznosíthassák, felmérik a talajtápigényt, s az
optimális
gazdálkodáshoz
szükséges sok más tudnival ó t (MTI)

Madáchülésszak
Madách Imre születésének
150. évfordulója alkalmából
tudományos ülésszakot rendez az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bülcsészettu
dományi Kara december 8
án és 7-én, a bölcsészkar tanácstermében. Székely György
dékán elnöki megnyitója után
Sőtér István Madách és euró.
pai előzményei.
Hermann
István Madách és a német
filozófia címmel tart előadást. Szathmárl István a
Tragédia szövegmódosításait
és a korabeli irodalmi nyelv
sajátosságait elemzi. Mezei
József előadásának címe a
Tragédia emberszimbóluma.
A tudományos ülésszakon előadások hangzanak majd el
többek között a Tragédia textológiai kérdéseiről, a Madách-drúma tanításának szerepéről a tanulók gondolkodásának fejlesztésében, és
Madách esztétikai
elveiről,
drámáinak felépítéséről.

Csongrád
megyei
szakszervezeti
vezetők
Temesváron
A Tenies megyei
Szakszervezeti Tanács meghívására szerdán reggel kétnapos látogatásra Romániába
Utazott a
Szakszervezetek
Csongrád megyei
Tanácsának küldöttsége. A küldött-

fefkX S t l l t é b ^ ^ :
koriak voltak a veszekedések. Deákné férje durva, fenyegető viselkedése
miatt,
sokszor elköltözött otthonról
rokonaihoz. Előfordult az is,
hogy az apa mérgében és alkoholmámorában a
család
ruhatárát elégette. Sokat fenyegetőzött, ezért egyszer a
gyerekek anyjukkal az éjszakát a szán.áföldön töltötték,
A t r j ó azon a délelőttön
dz ellentéteket még jobban
kiélezte. A gyerekek
meg
) Kariak arról győződni, hogy

Újítómozgalom
a
kereskedelemben
Több
figyelmet
A különböző munkaterületeken a szakmák egész sorában sok szó esik napjainkban
az újítómozgalomról, amely
immár negyedszázados múltra tekint vissza. ^Szükséges,
hogy
a gazdaságirányítás
mostani körülményei között
tovább fejlődjék, a szükségleiekhez jobban igazodjék az
újítómozgalom. Továbbra is
alapvető feladat: bővíteni a
mozgalom társadalmi tömegbázisát, ugyanakkor az újítómozgalmat jobban össze kell
hangolni a gazdálkodási egységek munkájával. Gazdasági
rendszerünk ösztönzi a vállalatok vezetőit, hogy karolják
fel a munka megkönnyítéséi,
a munkakörülmények javítását, a nyereség
növelését
eredményező egészséges kezdeményezéseket, amelyek a
közös feladatok megoldására
irányulnak. Ebben a társadalmi elvárásban nemcsak a
gazdasági megfontolások lestesülnek meg, hanem a polltikai szemlélet is. Vonatkoztassuk mindezt az állami és
a szövetkezeti
kereskedelemre.

70 százaléka nő.
Az újítómozgalomban
milyen a nők
aktivitása?
A nők munkakörülményeinek megjavítására hatályos
jogszabályok, utasítások, felhívások vannak érvényben. A
munkakörülmények javítása
nagyon igényelné és igényli
is a jó ötleteket, újításokat
éppen azok érdekében, akiknek létszáma a kereskedelemben a legtöbb. Mégis éppen a nődolgozók tartózkodása szembetűnő a kereskedelemben is meghonosított
újítómozgalomtól, noha annak eredménye rajtuk, nekik
segítene.
Kitért Farsang
Lászlóné
dr. az állami és a szövetkezeti kereskedelmi vállalatoknál az utóbbi három évben
alkalmazott újítások gazdasági eredményére és a kifizetett újítási díjak összegére is.' 1970-től 1972-ig az alkalmazott újítások gazdasági
aot « z e r forint
prpdmznvp

Szegeden és Csongrád megyében érvényesült-e
az országos népgazdasági tendencia, a dolgozók aktivan vettek-e részt újításokkal,
észszerúsítésekkel
a munka- és
S T Z S S Ü Z k
reiben, n nyereség növelésében? — kérdeztük Farsang
Lászlóné dr.-tól, a Csongrád
S n K , e k t 6 j & e d e l m Í

vállalatoknál nem voltak, vltás ügyek sem fordultak elő.
Az újítások elfogadása és alkalmazasa tehát azt
bizonyitja, hogy ahol törődnek
újítómozgalommal, ott
az
van is eredménye.
— Lehet-e a kereskedelemben az újítási lehetőséiparból ismert méraz
azzal összehasonlllanl?
- A kereskedelemben foglalkoztatottak létszám^, valamint a szerteágazó munkahe] y e k kedvező alapot * teremth e t n e k az ú ítósok
számára
J
—
hangsúlyozta
Farsang
Lászlóné dr. — Elszakadnánk
ha
a z 0 n b a n a realitásoktól,
ismernénk el, hogy a
kereskedelemben az újítási
lehetőségeket nem lehet az
iparban
honos mértékkel
Ami
«
újítói
kedvet befolyásolja, az a következő: a gazdasági, vezetők
e g y r é S Z e ma még nem tartja
az
újításokat a jobb munka,
0
nyereségnövelés nélkülözhetetlen vagy jelentős forrásának. Egy jól sikerült, in-

^ S S T r e S
mében 13 ezer 600-an dolgoznak, meglehetősen
szétszórt munkaterületeken
—
S H f ^ V » M a d í t t a á g
szinte kínálja a lehetőségeket
az újításokhoz. Ennek ellenére a megye kereskedelméft
*kívánt° Mrfnvonsüat! * 2
elmúlt három évben az állami kereskedelemben benyújtottak 254 újítást, amelyből
? S t d t A szóbanalfoaSaZhárom év Ilyen jellegű adatai
viszont arról tanúskodnak,
hogy az újítások száma évS7ÉRTT6 VálUdat^az, ahol a
benyújtott újílások száma az
átlagon fölötti, a DELTEXnél. a RÖVIKÖT-nél és a
Cipőnagykereskedelmi
Vállalatnál
például
1972-ben
egyetlen újítást sem nyújtottak be, a TÜZÉP-nél is csak
egyetA
kiskereskedelmi
vállalatok közül a Csongrád
megyei Vendéglátó Vállalatnál viszont nagyobb számú
újítást bírálhattak el minden
esztendőben. A szövetkezeti
kereskedelemben
ez a kép
még inkább kedvezőtlen, s
leginkább csak a MÉK-nél
szorgalmazták az újítómozgalmat és látták annak eredményét is.

ség vezetője Juhász József,
az SZMT vezető
titkára;
tagjai: Turai Zoltáh,
az
SZMT titkára és Ökrös János, a Pedagógusok
Szakszervezetének megvet titkára. A nagylaki határátkelő
helyen megyénk szakszervezeti küldötteit a Temes megyei Szakszervezeti
Tanács
vezetői fogadták. Két
nap
alatt több kérdést tárgyalnak, melyek elősegítik a szakszervezeti tapasztalatok kölcsönös kicserélését, a
két
megye szakszervezeti
vezetőinek jövőbeni rendszeres
találkozását. , A küldöttség
— A kereskedelemben
a fehér por valóban méreg, ma, csütörtökön este érkezik
lalkoztatottaknak
több
és ezért próbát tettek. Elha- vissza Szegedre.
tarozásukat az anyjukkal is
közölték. A fehér port feketekávéba szórták. Deák János szeme
láttára, és felkínálták neki az italt Erre
megütötte egyik fiát. Ekkor
mind a három gyerek nekiesett. Az egyik lefogta, kettő előbb ököllel, majd pedig
a kisszékkel és a húsverővel
ütötte. Deák Jánosné végignézte a jelenetet, de nem
s z ó l t a bántalmazás miatt. A

Elítélték
az apagyilkosokat
Csak egyszer kérte, hogy
ne üssék, de akkor már patakokban folyt a vér az orrán és a száján. Hódmezövásárhelyen, a Tanya 192.
alatt családi vita a trisó miatt keletkezett. A tyükpadláson, a gerendák között Deák Lajos egy kis papírzacskóban fehér port talált. A
gyerekek azt hitték, hogy az
méreg, és ezzel akarja Deák
János a feleségét megmérgezni. Ugyanis többször tett
olyan kijelentést, megmér-

Adottak a lehetőségek

Taxit és buszt rendelnek

Fél évvel ezelőtt kísérlet.itT*"* *
^
képpen ú j szolgáltatást vezebelehalt,
tett be a Volán Tröszt néA Szegedi megyei Bíróság hány
megyében. A lakosság
dr. Nóvák Zoltán tanácsa a jobb ellátására Volán-összekülönösen kegyetlen módon, kötőket jelöltek ki a közsétárstettességben
elkövetett gekben. Először Komárom,
emberölés miatt a három fi Veszprém, Csongrád és Fejér
„ . „ „ . . „ „ . , Lajost —
.,
_„„
út — Deák„Jánost,
é :
Zoltánt egyaránt _ 1 1 - 1 1 I ú j akció; e megyék sok közévi fegyházra
ítélte. Deák
tehergépkocsikkal
Jánosnét
mint
bünsegédi ségében
Volán-összekötők
bűnrészest öt év hathónapi ellátott
fegyházzal
sújtotta.
Áz állnak a lakosság rendelkeügyész súlyosbításért, az el- zésére. Tőlük rendelhetnek
ítéltek és a védők enyhíté- például taxit, tehergépkocsit
sért fellebbeztek.
szállításra,
kiránduláshoz

legszebb feladattervek Is feledésbe merülnek. Legalább
évenként meg kell Ismételni
0
feladattervek
vizsgálatát,
esetleg azokon
módosítani,
hiszen a vállalatok előtt ál16 feladatok "is mindig változnak.
A beszélgetés
végén azt
szűrhettük le, hogy Szegeden
és Csongrád megyében az állami és szövetkezeti
kereskebelemben
az
újítómozgalom
sokkal többre lenne . képes,
mint amit az elmúlt években
produkált. Bizonyltja ezt egy
nomré en
«
Szegeden
rendezett
tanácskozás,
amelyen
szánios javaslat hangzott el
az újítómozgalom fellendítése érdekében. A kereskedelem feladatai egyre nőnek,
A következő évben ls s z í molni kell a forgalom 8—10
százaiékos emelkedésével, s
marad az alapvető feladat: a
lakosság kulturált áruellátása,
megfelelő
választék
mennyiségben és minőségben. Erről nem lehet és nem
ls szabad lemondani,
Lődl I erenc

fi katonák életés munkakörülményeiről
Tájékoztató

Szűcs László vezérőrnagy,
Magyar Néphadsereg hadfog- atápfőnöke.
honvédelmi mimint niszterhelyeftes szerdán, tegnap a Magyar Sajtó Házában
tájékoztatót tartott a katonák
élet- és munkakörülményeiről.
A néphadsereg vezetése —
hangsúlyozta a miniszterhelyettes — megkülönböztetett
gondot fordít a hivatásos katonák
életkörülményeinek
állandó javítására, ezen belül a lakásproblémák fokozatos megoldására, a családok gyermekeinek bölcsődei,
elhelyezésére,
iskokülönjáratú autóbuszt stb. A l óvodai
termelőszövetkezetek,
isko- á z t a t á s á n a k biztosítására, és
lák és más intézmények meg- a katonafeleségek munkába
rendeléseit is felveszik a Vo- állításának segítésére. Ezzel
párhuzamosan nagy gondot
lán képviselői.
fordítanak a sorkatonai szolA fél év alatt szerzett kedve- gálatot
teljesítő
fiatalok
ző tapasztalatok alapján a megfelelő élet- és munkaVolán Tröszt döntött az ú j körülményeinek kialakitásá.
szolgáltatás országos beveze- ra is. Arra, hogy minél intéséről. Elhatározták: foko- kább megkönnyítsék beilzatosan más megyékben is leszkedésüket a katonai életkialakítják a Volán képvise- be.
leti
rendszerét.
1974-ben
Megemlítette,
hogy
ma
ú j a b b négy megye falvaiban már a
kaszárnyákban
a
kezdenek munkához az ösz- körletek, az elhelyezés egyre
szekötők.
inkább kielégíti a katonafia-

Szolgáltatások
falvakban

nen

tenzív
jellegű fejlesztéssel
viszonylag
jobban
tudják
biztosítani a jövedelmezőséget, s úgy vélik, hogy számukra az újítások
problémát, gondot okoznak, például
munkaszervezést, átcsoportosítást stb. A szabályozó rendszer sem ösztönzi eléggé a
.kereskedelemben
a vezetőket arra, hogy igénybe vegyék a dolgozók szellemi felkészültségét, következésképpen a vállalatoknál és a szövetkezeteknél nem tettek eddig különösebb
erőfeszítést
a dolgozók újítókedvének növelésére. A Minisztertanácsnak a közelmúltban
hozott
határozata szerint az újítótevékenység szervezését a jővőben a gazdasági munka a l kotó részének, a gazdasági
vezetők munkaköri kötelességének kell tekinteni,
Farsang Lászlóné dr. arról
is szólt, hogy nem elegendő, ha a vállalat igazgatója,
a
szövetkezet elnöke kiadja
a feladattervet az újítási szavolt
02
>
üJ'tásokért kifizetett b á l y z a t o k elkészültekor,
s
összeg pedig 141 ezer forint, aztán szabad folyást enged a
Jogtalan újítási társulások a dolgoknak. Ilyenformán
a

talok komfortigényelt Színvonalas. változatos étrend,
korszerű konyhatechnika, jó
szakácsok biztosítják a megfelelő étkezést, és lehetőség
nyílik arra ls, hogy többféle
menü közül választhassanak.
Az étkezdék 90 százalékban
már önkiszolgáló rendszerben működnek. A sorkatonák napi élelmezési normája a korábbihoz képest 20
százalékkal emelkedett.
A leszerelő sorkatonáknak
olyan ú j
kedvezményeket
biztosítanak, amelyek a k a tonai szolgálat fokozott társadalmi, erkölcsi megbecsülését juttatják
kifejezésre.
Például
a
katonaviseltek
előnyben részesülnek a lakásépítések vállalati támogatásánál, hasonlóképpen a
tanulmányi
szerződéseknél.
A leszereléskor — 1000-től
3000 forintig terjedő összegben — egyszeri pénzjuttatást kapnak azok a katonák,
akiknek családjában az egy
főre jutó jövedelem meghatározott szint alatt van. Jelenleg a leszerelők körülbelül 50 százaléka részesül á t lag 1850 forint segélyben.

