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fl váras peremén — a kuliéra peremén?! 

A művelődés 
otthonai 

Gondolom, «em véletlenül körök, műkedvelő csoportok Klub kivételével — mely el-
született meg a célt is ma- produktumai, fotói i s . . 
gában foglaló elnevezés: mű- A régi, ma már „hőskori-
velödesi otthon. Az elneve- n a k " számító művelődési for-

sősorban a nagyon lelkes 
munkát végző könyvtáros 
kezdeményezésének és mun 

zés mögött húzódó tartalmat m a k a mindent elsöprő és kájának eredménye — nincs 
azt hiszem nem kell fej te- n a g y tömegeket mozgató kő- m a s művelődési közösség.) 
getni. Ám, be kell vallani, ZÖS táncolások, a sok tagot Az elégedetlenség hangján 
hogy az utóbbi 10—15 esz- számláló énekkarok, a mű- kell szólnunk az intézmények 
tendőben bekövetkezett óriá- kedvelő színjátszó csoportok és termelőüzemek kapcsolá-
si változásokat, az életszín- — igényelték a minél több t á r ° l is. Aláírással, pecséttel 
vonal emelkedését, a meg- embert befogadó, nagy ter- szentesített szerződések, 
nőtt társadalmi igényeket meket. Ezek a művelődési megállapodások biztosítják 
nem követte a művelődési formák viszont napjainkban ugyan e kapcsolatok létét, az 
intézmények és a környezet átalakulóban vannak. A dif- - " " - ' • - " f c •*-'— 
fejlődése. A kulturális neve- ferenciálódást, az ú j műve-
lőmunka egészében is, ősz- lődési formák létrejöttét kép 

aktív működés feladatait, a 
társadalmi vezetőségek mun-
kája azonban pusztán for-

szetevőiben is elmarad a ma telenek követni a művelő- mai. Főleg a folyamatos és 
támasztott társadalmi igé- dési otthonok. Minél több ki- tartós 
nyéktől. Ennek a megállapí- sebb, klubszerű helyiségre ányzik, 
tásnak alátámasztására is- lenne szükség, hiszen ezek a 
mét szükséges néhány tényt kisebb közösségek össze+ar-
felsorakoztatni. Az öt csat- tó ereje egvmástó' elvá-
lakozott városrész közül lasztó jellemzője, hogy ko- A művelődési otthonok láto-
négyben működött művelő- ruknak, műveltségi szintjük- gatóinak döntő százaléka fia-
dési ház (Gyálarétnek nincs nek, érdeklődésüknek megfe- tal. A város vezetői már az 
ilyen intézménye). Ezek a lelő igény hozta létre őket. eddig eltelt néhány hónap-
művelődési intézmények a Az algyői művelődési otthon ban is több tízezer forinttal 
csatlakozás óta a November vezetője mesélte a tanulsá- támogatták többek között az 
7. Művelődési Központ háló- gos példát a fiatalok megle- algyői és a szőregi ifjúsági 
zatában dolgoznak. A kul- hetősen heterogén összetéte- klubok működését. Az i f jú-
túrotthonok a települések lére: a falusi és a környező ságpolitikai feladatok megol-
centrumában helyezkednek el tanyákon élő fiatalok azt 

együttműködés hi-
hiszen a feladatok 

egyformák, az együttműkö-
dés szükségességének lénye-
gét mindkét fél felismerte. 

ugyan, de állapotuk annyira szeretnék, ha népi zenekar 
szegényes és korszerűtlen, muzsikálna a vasárnapi bá-
hogy csak szükségmegoldá- lakon, a városban, az olaj-
soknak tekinthetők. Két ér - mezőn dolgozó i f j ak egy te-
dekes jelenség: Kiskundo- kintélyes része még a hagyo-
rozsmán a művelődési otthon mányos tánczene híve, a vá-
— mint jó néhány társa a ros középiskolásai és a szak-
környéken — egykor kocs- munkástanulók viszont a 
maépülel volt. Dorozsmán ez beatzenére esküsznek. Három 
a kapcsolat mai napig is zenekar egyetlen bálon?! 
szoros, hiszen a kocsmának Nem tagadhatjuk viszont 
és a kultúrotthonnak közös azt sem, hogy minden ne-
a bejárata. (Ezt a tényt szo- hézségek ellenére szép sike-
morú lenne jelképként fel- rekkel, figyelemre méltó 
fognunk!) Vajon milyen iro- eredményekkel dicsekedhet-
dalmi estet lehet szervezni- nek ezek a művelődési in-
rendezni ott, ahol állandó tézmények, és sok-sok meg-
aláfestő „zene" a részegek valósításra váró ötletet tar-
ordítozása, a borgőzös dínom- togatnak tarsolyukban. Jő 
dánom. A másik példa: az néhány olyan műkedvelő 
algyői művelődési házban az csoport, a hagyományokat 
1970-es nagy tiszai árvíz ide- őrző és újravirágoztató 
jén néhány család ideiglenes együttes és nagyszerű kezde-
otthonra talált. Jórészük az- ményezés található, melyek 
éta ú j házba költözött Egy külön méltatásokat igényei-
család azonban még mindig nek. Most csak találomra né-
a művelődési otthonban la-i hány, a nem is olyan kurta 
kik, s nincs is szándékukban sorból: a tápéi népi táncosok, 
elköltözni onnan. Ez a há- gyékényesek sikerei, a honis-
rom helyiség három klub kö- mereti szakkör munkája ; a 
rülbelül 150 tagjának rend- szőregiek kezdeményezése, 
szeres művelődését, kulturá- ahol főiskolai hallgatók se-
lódását, együttlétét gátolja, gítik az ifjúsági klub mun-
Ügy érzem, nem kell külö- ká já t ; az algyői nyugdíjasok 
nősen bizonygatni, hogy az klubja és az ének-zene és 
elhanyagolt környezet, a za- tánccsoportjaik. A tervek ge-
varó tényezők inkább taszí- rincét még mindig a szom-
tó hatásúak, mint vonzóak, bat-vasárnapi bálák jelentik, 
s nagymértékben gátjai az melyek egyrészt valóban re-
lgényes tartalmi munkának, ális igényt elégítenek ki. 
Ezen a téren sem lehet a ion- másrészt némileg szaporítják 
ban mindent az obíektív ne- a sovány pénzügvi keretet. A 
hézségekre foeni. Mert ha a művészeti nevelésre azonban 
táoéi művelődési ház ifjúsági alkalomszerűség és igényte-
klubiának tagjai valóban ott- lenség a jellemző. Egy-egv 
hónuknak éreznék az intéz- kampány láncszemeként 
ményt, akkor régen rendbe megrendezett irodalmi est, 
h o z t á k volna a nagyon elha- képzőművészeti kiállítás (ki-
nvagolt udvart, melynek po- vétel talán Tápé) jelenti az 
csolváiban a környék libái ez Irányú tevékenységet, a 
lubickolnak, s ahol néhány zenei kultúra pedig kimerül 
kiszáradt rózsatő és széthul- a nagyon hasznos és népsze-
lott pad emlékezik a szebb rű Röpülj Páva-körök műkö-
időkre. Az sem lehet például désében egyfelől, a disque-
„r-iyagi kérdés", hogy csu- jockey-klubokban másfelől, 
paszok a művelődési ottho- Ennél jóval kedvezőbb ké-
nok falai. Nemcsak néhány pet mutat ayműkedvelő cso-
művészi reprodukció (á.: 4 portok és szakkörök munká-
forinti tenné otthonosabbá, ja. (Szőregen az egyre in-
szebbé. de a különböző szak- kább belelendülő ifjúsági 

Í j óvoda Szegeden 

dása azonban nem korláto-
zódhat pusztán az ifjúsági 
klubok működésére, át kell 
hatnia a kulturálódás, a mű-
velődés minden területét. 

(Folytatjuk.) 

Emlékezés a névadóra 
Tegnap, pénteken délelőtt a nemrég elhunyt Erdélyi 

Tömörkény István születésé- Mihály szegedi festőművész 
nek 107. évfordulóján ünnep- síremlékpályázat díjait. Kát 
séget rendeztek a róla elne- pályadíjat nyújtott át, egyi-
vezett szegedi gimnázium és ket Molnár Éva IV, éves, 
művészeti szakközépiskolá- másikat Rákos Péter szintén 
ban. Az ünnepségen dr. Di- IV. éves szobrászszakos hall-
ás József, az intézet igazga- gatónak. A négy munkajuta-
tója és a középiskola KISZ- lom díjazottal: Asztalos 
titkára méltatta a névadó po- György, Szönyi Endre, Zsiga 
litikai, kulturális, művészeti Csaba III. éves és Návai 
örökségét, majd az ünnepsé- Sándor IV. éves szobrásznö 
gen fellépett az iskola ének- vendékek. Kivitelezésre Mol-
kara is. Radnóti Tamás, a nár Éva pályamunkáját fo-
Szeged megyei városi tanács godták el, s a síremlék fel-
művelődésügyi osztályának állítására a következő év el-
helyettes vezetője átnyújtotta ső hónapjaiban kerül sor. 

flczél György 
hazaérkezett 
Moszkvából 

Pénteken hazaérkezett 
Moszkvából Aczél György, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára és 
Gyenes András, a KB kül-
ügyi osztályának vezetője, 
akik a Magyar Szocialista 
Munkáspárt képviseletében 
részt vettek a szocialista or-
szágok testvérpárt) ainak az 
ideológiai együttműködés 
kérdéseivel foglalkozó érte-
kezletén. (MTI) 

Választék-
bővítés 

A SZÖVARU forgalma a 
múlt évi 800 millióról az 
idén csaknem egymilliárd-
százmillió forintra emelke-
dett. A szövetkezetek árube-
szerző és értékesítő közös 
vállalata 1974-ben tovább 
kívánja szélesíteni választé-
kát. s a hazai ipar termé-
kein kívül növeli az import 
arányát is. Egyebek között 
kerékpárok, rádiók, porszí-
vók, vasalók és más iparcik-
kek érkeznek a Szovjetunió-
ból, sok iparcikket rendeltek 
az NDK-ból, Lengyel-
országból varrógépeket, le-
mezjátszókat, magnókat vár-
nak. 

Ülést tartott a KISZ 
szegedi bizottsága 

Tegnap, pénteken délelőtt dalmi ifjúsági napok, a no-
szegedi Ifjúsági Ház nagy-

termében ülést tartott a 
KISZ Szeged városi bizott-
sága. Az írásbeli anyaghoz 
Lénárt Béla, a KISZ Szeged 
városi bizottságának ti tkára 
fűzött szóbeli kiegészítést, 
melyben ismertette a KISZ 
Központi Bizottsága legutób-
bi ülésének anyagát is. A 

vemberi párthatározat és 
Szeged város felszabadulá-
sának közelgő, 30. évforduló-
ja jelenti az 1974. évi politi-
kai programterv fő bázisait. 
A politikai nevelőmunka 
legfontosabb feladatai között 
a KISZ városi bizottsága az 
alapszervezetek kommunista 
és politikai vonásainak erő-

KISZ városi bizottságának sítését, a szervezettséget, az 
ez évi, utolsó ülésén meg- akciók értelmi és érzelmi 
határozták az 1974. évi fel- hatásának fokozását, a jö-
adatokat. Három fő akció vőért ^rzett felelősséget, a 
köré csoportosul a város szervezeti fegyelem növelé-
KlSZ-alapszervezeteinek jö- sét, az érdekvédelmi munka 
vő évi munkája. A fórra-

Igaz mese 
történelemről 

Képernyő 

Hatalmasan hömpölygő 
történelmi freskó helyett 
egyre több olyan filmsoro-
zat születik a szocialista or-
szágokban. amelyek a közel-
múlt históriáját egy-egy ki-
sebb közösség életének ala-
kulásában muta t ják meg 
Cseppben a tenger — mond-
hatnánk, de Az árnyak dél-
ben tűnnek el című szovjet 
sorozat arról győzhet meg, 
e filmek legjobbjaiban több-
ről van szó. 

Zeljonij Dol, a szibériai fa. 
lucska lakói ugyanis a szo-
cialista forradalomtól a 
szocializmus felépítéséig 
ugyanazokat a történelmi 
korszakokat és eseményeket 
élték végig, mint bárki a 
Szovjetunióban. Minthogy a 
korokat és eseményeket is-
merjük, mai szemmel is ért-
jük és értékeljük, a filmal-
kotók tehetik, hogy a sze-
replők, az alakító emberek 
arcképét rajzolják fel minél 
teljesebben. És itt adódik 
az a bizonyos többlet. Hi-

L i e b m a n n Bé la fe lvé te le 
Zahar Bolsakov (P. Veljaminov) és Tatjana (T. Logi-

nova) Az árnyak délben tűnnek el című filmből 

Tegnap, péntek délelőtt 
Szegeden, a Kossuth Lajos 
sugárút 35. szám alatt meg-
történt a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem ú j óvodájá-
nak műszaki átadása. 

A volt orvosi biológiai in-
tézet épületét 1 millió 800 
ezer forintos beruházással 
alakították át gyermekintéz-
ménynek. Az egyetem dolgo-
zói, hallgatói jelentős össze-
gű társadalmi munkával, kö-
zel 1 millió forinttal járul-
tak hozzá a létrehozáshoz. 
Szabad szombatokon, kom-

munista vasárnapokon or-
vosok, karbantartók, ápoló-
nők és egyetemisták dolgoz-
tak, hogy minél előbb bir-
tokukba vehessék a kis tu-
lajdonosok a tágas, napfé-
nyes óvodát. 

Három foglalkoztató te-
rem. közös ebédlő, előszoba, 
fürdőszoba áll a 75 kisgyer-
mek rendelkezésére, de csak 
január közepétől. Egyelőre 
ugyanis személyi okok miatt 
az óvoda kapui zárva ma-
radtak. 

sokszereplős mű figurái kö- bajuszok megakadályozták a 
zött mindenesetre killönbsé- megformálók művészetének 
get kell tenni aszerint, hogy csillogtatását, 
melyik az eredeti, mesteri Meseszerűvé pedig az al-

, , , , emberábrázolás példája, és kotók (rendezők: Vlagyimir 
^ L J S Z melyik a színész- munkája Krasznopolszkij és Valerij 
mátok lényegüket tekintve á l t a ( . e m b e r s z a b á g ú v á t e_ Uszkov) által választott ki-
ugyanazoK az egesz natat- „ ^ t ^ A z e l ő b b i e k h e z tar- fejezésmód tette a filmet. A 
mas országban, a tórtenések t o z j k f ro l , a megtestesült hangulatot festő epizódokkal 
módját és formáját azonban emberi határozatlanság. En- tarkított, szigorú időrendet 
helyenként eltérővé teszik, n e k a _ n e m j s egészen tartó epika nem tudta kel-
hogy helyenként más és más s o dródó — típusnak tenger lően felerősíteni és tartósí-
emberek a szereplők, az ala- szenvedés kell ahhoz, hogy tani a drámai helyzetek ha-
kitók. Az isten háta mögötti egyszer a „jó arcával" tud- tását. Az ilyen — nedig elég 
Zeljonij Dol — és sok mas, j o n fordulni a világ felé. Ide sűrűn adódó — szituációkat 
világtól elzárt szibériai fa- tartozik Pisztyimea. a ha j - mintha ellensúlyozni kíván-
lu — kívül esik az esemé- dani kétes, úri dicsőségből ták volna a más szereplők-
nyek fő sodrán. Lassú i t t gyökeresen más világba re, más helyzetekre váltó 
a változás es nehezebb a csöppent okos-gonosz asz- képsorok, 
változtatás. Erősebb a kötő- s z o n y , akit valahol mégis a * 
dés a régihez, megszokott- legmélyebb korlátoltság tesz Ma, szombaton este Gázon 
hoz, virulnak és ennthetetle- a legkérlelhetetlenebb el- Gyulát mutat ja be a Szí-
nek a helyi szokások. Sem lenforradalmárrá. Ide sorol- nészmúzeum soron követke-
a forradalmárt, sem az el- hat juk fér jét Vsztyint, és az ző adása, majd Csdfc Gyu-
lenforradalmart nem sodor- e g é s z életében Marját sirató la kalauzol bennünket a té-
ja tömegerő a saját tabora- .4 nyiszint. Zahar Bolsakov li könyvvásárra megjelent 
ba. itt mindenkit a maga a i a k j á t viszont Pjotr Velja- művek között. Holnap, va-
embersege vagy hitvanysága, minov művészete mentette sárnap este osztrák zenés 
személyes meggyozodese ál- hozzánk közel álló főszerep- filmvígjáték kerül a képer-
ht helyre. Az elszánt és el- 1 6 v é megközelíthetetlen, pie- nyőre, a címe: A fekete ló. 
kötelezeti emberek osszecsa- desztálra tett pozitív hősből Késő este láthatjuk a Csuh-
pasa ezért dramaibb, izgal- formálta rokónszenves, mély raj-rendezte filmek közül a 
masabb küzdelem. megértésünket és együttér- Volt egyszer egy öreg-

A hétrészes film igaz me- zésünket kiváltó emberré, ember... címűt. Az ünnepi 
se volt. Igaz. mert olyan ár- Ugyancsak rendkívüli színá- műsorban a Jókai Már ra-
nyaltan rajzolt jellemekkel szi feladatokat hordozott a 
ismertetett össze bennünket, m a r említett Usztyin, illet-
akiket el kellett fogadnunk 
valódi, ott élt, hús-vér em-
bereknek, és hihettük törté-
netük minden részletét. A 

gényéből készült Es mégis 
mozog a föld című tévi já-

ve Anyiszin f igurája is, saj- ^ t ^ d ^ s X t 
nos a meglehetősen és egy-
formán nagy szakáilak 

vetíti a tévé. 
S. E. 

fokozását, a közéletiség ki-
szélesítését, és az állami és 
társadalmi szervekkel való 
együttműködés fokozását 
tűzte ki fő feladatul. A f ia-
talokat kiemelt szintű tá r -
sadalmi munkaakciókra 
mozgósítják 1974-ben. Töb-
bek között ifjúsági objektu-
mok (ifjúsági park, ifjúsági 
ház) építésére, a tar jáni zá-
portározó kiépítésére, úttörő 
vízitelep létesítésére, és 10 
ezer facsemete elültetésére. 
Minden ifjúsági akció fő fel-
adatául jelölték meg, hogy 
minden akció eredője és 
vpgső célja a KISZ-fiatalok 
tömegeit, az alapszervezete-
ket mozgassa meg. 

A KISZ Szeged városi bi-i 
zottságának tegnapi ülésén 
meghatározták az ideológiai 
és politikai nevelőmunká-
nak, a társadalmi és közéleti 
tevékenységnek, az érdekvé* 
delemnek, a szervezeti élet-
nek, valamint az úttörőmoz-
galomnak jövő évi felada-
tait. 

Második napirendi pont-
ként a KISZ Szeged városi 
bizottsága, a KISZ-bizottság, 
a végrehajtó bizottság és az 
apparátus munkastílusát 
vizsgálta meg, és a munka 
javítását célzó fontos dönté-
seket hozott 

Új buszok 
a forgalomban 

A napokban érkezett meg 
Szegedre tíz új, Ikarusz-255-
ös autóbusz. A távolsági vo-
nalakra szánt modern já r -
művek mindegyike több mint 
egymillió forintba került. A 
192 lóerős Rába—MAN mo-
torral működő, 47 férőhelyes 
kocsik mától kezdve már 
részt vesznek az ünnepi for-
galomban. 

Pihenő a vár-

fürdőben 
Minden eddiginél több 

vendéget fogadott az idén a 
gyulai várfürdő. Eddig csak-
nem hétszázezren keresték 
már fel a további bővítés 
előtt álló kellemes vizű he-
lyet. Mintegy kétmillió fo-
rintos költséggel téli pihenőt 
építenek, hogy a vendégek r 
fürdőzés utáni órákat kulti 
rált, szép környezetben ti' 
hessék. 
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