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Diákok Gépek a boltoknak 
versenye 

Február 11-én, hétfőn 
délután megkezdődtek a 
mindig nagy izgalommal 
várt Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyek. Sze-
ged középiskoláinak diák-
jai ezen a rangos és szín-
vonalas vetélkedőn igen jól 
szerepeltek és kitűnő helye-
zéseket értek el. Ennek is 
köszönhető, hogy a verseny-
ző diákok Száma az idei 
tanévben több a tavalyinál, 
6 a különféle szaktárgyi 
versenyeken 435 tanuló kí-
sérli meg eljutni az ország 
10 legjobbja közé, melynek 
jutalma az illető tárgy-
ban az érettségi vizsga és 
a felvételi vizsga alóli men-
tesség. 

Részleteiben: biológiából 
57, fizikából 104, kémiából 
26. orosz nyelvből 37, an-
gol nyelvből 62, matemati-
kából pedig 129 tanuló je-
lentkezett a versenyre. A 
szakosított osztályok tanulói 
külön feladatokat kapnak, 
illetve munkájukat más 
módon, szigorúbb mércével 
bírálják el. A legnagyobb 
létszámú versenyzőgárda a 
Ságvári Endre (138) és a 
Radnóti Miklós gimnázium-
ból (195) kerül ki.' Szakkö-
zépiskoláink elsősorban ma-
tematikából és fizikából 
küldték versenyzőiket 

A tanulmányi szaktárgyi 
versenyek mindennap dél-
után 2 órakor kezdődnek. 
Hétfőn matematikából írás-
beliztek a versenyzők; ked-
den biológiából, szerdán fi-
zikából, csütörtökön kémiá-
ból, pénteken orosz nyelv-
ből, február 18-án, hétfőn 
angol nyelvből írnak írásbe-
lit. A verseny helye ebben 
áz évben a Radnóti Miklós 
Gimnázium, ahol jól felké-
szültek a nagyszámú ver-
senyző fogadására. 

Százmillió forint állami támogatás gépesítésre 
— 150 önkiszolgáló iparcikküzlet 

A Belkereskedelmi Mi- korszerű technológiák alkal- iparcikkszakmában is, tá-
nisztérium a rövidített mun- mazására fordítsák. Ezenkí- mogatást ad a minisztérium 
kaidőt engedélyező kor- vül a minisztérium — az a kiskonténeres áruszállítás 
mányhatározat végrehajtá- utóbbi években gyakorlattá bevezetéséhez, elterjesztésé-
sára előírta, hogy a munka- vaít műszaki-fejlesztési, pá- hez, előrecsomagoló, tisztí-
idő-csökkentés bevezetésé- lyázati rendszerben — a ko- tó-, szeletelőgépek üzembe 
nek korszerű technikai esz- rábbinál magasabb összeg- állításához, s vendéglátó 
közök fokozottabb alkalma- gel, mintegy 100 millió fo- vállalatok igénybe vehetnek 
zásával kell párosulnia, rint állami támogatással se- állami támogatást úgyneve-
Felhívta vállalatait arra, gíti vállalatait a technikai zett előkészítő üzemek léte-
hogy a műszaki fejlesztés fejlesztésben. Az 50 százaié- sítésére ,is. 
céljait szolgáló anyagi ala- kos központi támogatást ez- A kereskedelem technikai 
pokat, erőforrásokat átme- úttal kiterjesztették egyebek fejlesztését szolgáló eszkö-
netileg elsősorban az élő- között a korszerű eladási, zök bázisa a Műszaki Árut 
munkát helyettesítő techni- elsősorban az önkiszolgáló Értékesítő Vállalat. Csáki 
kai eszközök beszerzésére, rendszerek bevezetésére az László vezérigazgató az 

MTI munkatársának elmon-
dotta, hogy felkészültek a 
megnövekedett igények tel-
jes kielégítésére. 

Az iparcikkszakmában 
például még nagy tartalé-
kai, lehetőségei vannak a 

(korszerű árusítási formának, 
amely egyik alapvető kö-
vetelménye a munkaidő-
csökkentésnek. Ezért terve-
zik, hogy mintegy 100—150 
iparcikküzletet alakítanak 
át önkiszolgáló rendszerűvé, 
s ehhez a MÜÁRT 80—100 
millió forint értékű külön-
féle modul üzletberendezés-
ről s hozzá megfelelő pénz-
tárpultról. nagy teljesítmé-
nyű pénztárgépekről, önki-
szolgáló kosarakról, bevá-
sárló kocsikról gondosko-
dott. A kereskedelem legne-
hezebb fizikai munkáját, az 
áruutánpótlással járó szál-
lítást és a belső anyagmoz-
gatást, az árusításra is al-
kalmas kiskonténerek se-
gítik. A MÜÁRT az idén 
15 000—20 000 ilyen kis szál-
lítótartályt hoz forgalomba. 

Bolygónk három holdja 
Dr. Kazimierz Kordylews- ez év nyarán afrikai tudo-

ki docens, a krakkói Jagelló mányos expedíciója alkal-
Egyetem Csillagvizsgáló In- mával is megfigyelte. A Ko-
tézetehek tudósa címére pernikusz születése 500. év-
megküldték az amerikai fordulója alkalmából szer-
6-os sz. űrlaboratórium vizs- vezett afrikai expedíció tel-
gálati eredményeiről szóló jes sikerrel járt. 
jelentést. Ezek igazolják D r . Kazimierz Kordylews-
Kordylewskinek azt a földi ki egyébként 1961-beri fi-
megfigyelését, hogy boly- gyelte meg először bolygónk 
gónknak három holdja van. három holdját. Megfigyelé-

Az amerikai űrlaboratóri- s ét hat évvel később J. W. 
um tudományos méréseinek simpson amerikai csillagász 
eredményét a csillagászok jS megerősítette. Egy szta-
szeptemberi varsói világ- toszféra-repülés alkalmával 
kongresszusán J. R. Roach készített mérései igazolták a 
professzor ismertette. Roach lengyel tudós felfedezésének 
irányította a nevari (Üj helyességét. J. R. Roach 
Jersey Állam — Egyesült professzor legutóbbi beje-. 
Államok) csillagvizsgáló in- lentése véglegesen megerő-
tézetből azokat a műszere- s£ti e csillagászati felfede-
ket, amelyek a 6-os sz. űr-
laboratóriumban működtek. 

Roach professzor régeb-
ben kétségbevonta azt, hogy 
a „Kordylewski-féle holdak" 
léteznek. Legutóbbi, 15 hó-
napos megfigyelése azonban 
a lengyel tudós álláspontját 
igazolta. Roach azt is meg-
állapította, hogy a „Kordy-
lewski-bolygók" « hpldtöltéi 
4—5 nappal a rendes hold-
tölte előtt és után kerülnek 
sorra. 

A szóban forgó holdak 
mozgását dr. Kordylewski 

zést. 

A hagymások 
könnyebbségére 

Iparszerű termelés 
ezerháromszáz hektáron 

A két évszázados múltra va, mindig a helyi körül-
visszatekintő makói hagy- ményeket, elsősorban a ta-
makultúr a a nagyüzemekben lajviszonyokat figyelembevé-
is sokáig makacsul őrizte ve alkalmazzák, 
hagyományait. A közös gaz- A rendszergazda, a makói 
daságokban — jobb híján — Lenin Tsz vállalja a folya-
az ősi kiskertészi módszere- matos szaktanácsadást, el-
ket alkalmazták. Az ültetést lenőrzi a kidolgozott techno-
és a növényápolást a szó va- lógia helyes alkalmazását, 
lódi értelmében térden megszervezi a gépek beszer-
csúszva, görnyedve, hajlong- zését, kiképezi a gépkezelő-
va végezték, s egy 
naponta alig kétszáz 
szögölet tudott beültetni. Az 
öregek így szokták meg, e l 

Kiállítási napló 

Agyagtól gyűrt 
hamar 

Kevesen szeretik, ha esik- néhány ú j batikképével tette 
landozzák őket, s azon sem teljessé, melyekben népda-
tud mindenki jóízűt nevetni, lok, balladák, mesék alakjai 
ha habos tortát vágnak a ké- kelnek életre, 
pébe. De egyre többen élve- Jámborné Balog Tünde 
zik az éles szemű paraszti agyagszobrocskái ú j színt je-
humor vaskos tréfáit, a bölcs lentenek, gazdagabb lett ve-
iróniát, a humorral fűszere- lük e tá j képzőművészeti ar-
zett gondolatokat. Sajnos, culata. Azzal az egészséges, 
még egyelőre ez a kevesebb, tiszta és bölcs szemléletmód-
A képzőművészetben — né- dal, melyre a népművészet 
hány naiv alkotó és karika- tartalma taníthatja a ma al-
turista kivételével — mintha kötőit. 

ember ket, szerelőket, a legvesze-
négy- delmesebb növénybetegség, 

a peronoszpóra elleni haté-
kony védekezésre növényvé-

képzelni sem tudták más- dő repülőgépeket szerződtet, 
ként. A fiatalok azonban — Eddig öt neves gazdaság 
érthetően — nem hajlandók kapcsolódott be az ú j ipar-

szerű termelési rendszerbe 
1 ezer 300 hektár ' területtel , 

vállalni a rengeteg fáradsá-
got, az aprólékos kézi mun-
kát, ami azért is kegyetlen ahol huszonöt művelő és be-
dolog, mert hidegben, szél 
ben is csinálni kell, ha elér-
kezik az ideje. 

takarító gépsor szünteti meg 
1974-ben, a „főpróba" évé-
ben a mezőgazdaság jelenleg 

Az elavult ősi módszerek legnehezebb fizikai munká-
megváltoztatásával régóta ját. Egyelőre Csongrád me-
kísérleteznek, és az utóbbi gyei tsz-ek csatlakoztak, de 
három évben kezdtek kiraj-
zolódni a nagyüzemi ter-

még további 
számítanak. 

jelentkezőkre 
A szomszédos 

mesztés járható útjai. Ezen Békés megyében ugyanis 
a téren a makói Lenin Tsz vannak „kis makói" körze-
kiváló eredményt produkált: tek, amelyek hagymás tée-
gépesítette az ültetést, a nö- szei érdeklődnek az ú j tech-
vényápolást és a betakarí- nológia Iránt, 
tást. A több éve bevált mód- A gépesítéssel sok mun-
szer elterjesztésére kidolgoz- káskéz szabadul fel. Erre 
ták a vöröshagyma iparsze- más területen van szükség: 
rű termesztésének technoló- a hagyma ipari, kereskedel-
giáját a minisztérium jóvá- mi feldolgozásánál. A fon-
hagyásával. tos fűszernövény ugyanis 

Az alapvető technológia megköveteli a gondos válo-
leírása hetven gépelt oldalt gatást, osztályozást és külö-
tesz ki. Ezt azonban nem nősen az exportáru tetszetős 
egyformán, hanem adaptál- csomagolást is. 

kifogyott volna a nevetés 
szándéka, mintha a képi ki-
fejezés száműzte volna az 
ironikus ábrázolást, a szatí-
rát, a bölcsen mosolyogtató 
humort. 

Nyílt vasárnap Szegeden, a 
Közművelődési Palota kupo-
lacsarnokában egy különös ki-
állítás, mely visszaadta so-
kunknak a gondolatgazdag 
humorba, a kaján népi böl-
csességbe vetett hitét. A Ma-
kón élő Jámborné Balog 
Tünde — aki az elmúlt évek-
ben batikmunkáival vívott ki 
országos hírnevet — mutatja 
be ötvennél több terrakotta 
szobrocskáját. Valamennyi 
egy gondolkodó alkotóművész 
keze nyomát viseli úgy, hogy 
a népi szemléletmód forma-
kincsével, a hol bölcs, hol 
ironikus, hol szatirikus hu-
mor eszközeivel ötvözi sajá-
tosan egyéni művészetét. 
Agyagból gyúrt angyalkák, 
parasztok, juhászok, kirá-
lyok, népi figurák, biblikus 
alakok népesítik be különös 
birodalmát. Mindegyik típus, 
karakteresen megformált 
alak, melyek ízesen őrzik a 
népi fazekasörökséget, az or-
namentális díszítőmotívumo-
kat, a formálás hagyomá-
nyait, de magukon viselik a 
ma alkotó-érző-gondolkodó 
művész szemléletvilágát, 
megbocsátó mosolyát, lehen-
gerlő ötletességét, plasztikai 
leleményeit is. Erőteljes ka-
rakterek agyagfigurái. Min-
ket mintázott meg Jámborné 
Balog Tünde akkor, amikor 
galambpárt, álteknőst, csiga-
embert, sünleányt, hagyma-
embert, Bacchust, angyalká-
kat formált agyagból. Terra-
kotta szobrainak bemutatóját 

T. L. 

Képernyő 

Ajánlások 
Pontosan számolva, ösz- részletes beszámolóra gon-

szesen 105 ezer 508 tagot dolt itt is a MÉSZÖV el-
tartanak nyilván, megyénk nöksége. 
fogyasztási, takarék-, la- Az ÁFÉSZ-eknek szánt 
kásfenntartó, lakásépítő és tanácsok között ezt olvas-
garázsszövetkezetei. Ennyi suk: Javasoljuk, hogy a 
tag véleményét várják vagy vásárlási visszatérítésre 
közvetlenül, vagy küldőt- jelentősen magasabb össze-
tek közvetítésével a követ-
kező napokban-hetekben 
sorra kerülő küldöttgyűlé-
seken, illetve közgyűlése-
ken a szövetkezetek vá-
lasztott testületei. Mond-
hatnánk úgy is, hogy a 105 
ezer tag „szájaíze" szérint 

get hagyjanak jóvá, mint a 
tisztségviselők jutalmazásá-
ra. Világos a tanács, min-
den szó fölösleges mellé. 

Kétévenként revizori szű-
rővizsgálatot él át minden 
szövetkezet. A közgyűlés 
joga, hogy tudjon róla. Volt 

szeretnék a szövetkezetek ÁFÉSZ, ahol alapszabály-
egész évi munkáját szer-
vezni. Számadásról is szó 
van természetesen, csak-
úgy, mint bármely más szö-
vetkezetünk közgyűlésén. 
Az elmúlt év gazdálkodá-
sáról, eredményeiről és 

ban rögzítették, mennyivel 
emelik a részjegy árát, ha-
táridőt szabtak a befizetés-
re és szankciót a mulasz-
tóknak. A határidő nem az 
alapszabály gondja, a 
szankciókat pedig a szö-

problémáiról mindenkép- vetkezeti törvény csak meg-
pen tudnia kell mindenki- határozott esetekben enge-
nek, akit valóban érdekel di, mert szövetkezetpolitikai 
szövetkezete — és miért ne károkkal járhatnák, 
érdekelne mindenkit, hi- Az ifjúsági törvény szö-
szén a közösséggel járó vetkezeti végrehajtására, a 
előnyöket és kötelezettsége- reprezentáció szabályozásá-
ket mindenki maga vállal- ra, az ÁFÉSZ-ek fejlesztési 

tevékenységére, az ellenőr-
zés jobb megszervezésére, 
az országos szövetség állás-
foglalása mindenképpen 
irányt adó és hasznos segít-

ta. 
E szövetkezetek megyei 

szövetsége, a MÉSZÖV, el-
nöksége útján ajánlást kül-
dött a választott vezetők-
nek, hogy fölhívja figyel- ség lehet, 
műket néhány olyan pont- A MÉSZÖV elnökségének 
ra, aminek mindenképpen ajánlásai igyekeznek min-
helyet kell kapnia a köz- denre gondolni, ami egyik-
gyűlések napirendjében, egyik szövetkezet életében 
Igent vagy nemet kell mon- megoldásra, jóváhagyásra, 
dani rá a tagoknak, a kö- útnakindításra vár. Sok ta-
zös bölcsesség belátása sze- pasztalat összegzése szülte 
rint. Olvassunk be ezekbe ezeket a tanácsokat. Még 
az ajánlásokba, emeljünk arra is gondoltak, jobb szé-
ki belőlük néhány megszív- mélyesén meghívni azt, aki 
lelendő gondolatot! ' elérhető, mint meghívós 

Az egyik tanács: ahol le- formulával. Mindenképpen 
het, írásbeli beszámolót érdemes hallgatni ezekre a 
küldjenek a meghívó mel- tanácsokra, de semmikép-
lékleteként. Több idő ma- pen nem szolgálnák kitű-
rad a lényeges dolgok meg- zött céljaikat, ha a köz-
beszélésére, nem „hallgató- gyűlések ezek „lepörgetésé-
ság", hanem saját ügyük- re" váltakoznának csupán, 
ben döntő tagok vesznek A közgyűlés — ha részle-
így részt a közgyűléseken, tekben tart ják is —, a szö-
Van idejük előre megismer- vetkezet döntést hozó leg-
ni a főbb problémákat — főbb testülete. Ügyelni keli 
és a kicsiket is —, utána is olyan légkör megteremtésé-
járhatnak, mindenképpen re, ami biztosíték minden 
hasznos tehát az ajánlat. gond felvetésére, és min-

Egy másik mondat azt den eredmény elismerésére, 
szorgalmazza, hogy kezdőd- A szövetkezetek döntő 
jék a beszámoló így: az többségében várhatóan az 
előző közgyűlésen ezek és eredmények javára billen a 
ezek a határozatok szülét- mérleg, ne fukarkodjunk 
tek. A szövetkezet törvénye tehát kimondani azt sem, 
az ilyen határozat, minden- hogy elismerjük a jó mun-
képpen el kell mondani, mi kát, és köszönetet moridunk 
valósult meg belőle. Nyil- érte. 
ván nem „átfogó", hanem H. D. 

Szórakoztunk ? 
Például Henrik király és majdnem megértettük, időn- dául a komolyzene kedvelői. 

az ő feleségei történetén? ként sajnáltuk is a királyt, Nem hisszük, hogy a zenétől 
hogy és szinte szurkoltunk követ- nagyon távoli vetélkedőkér-van rá, Több okunk 

feltételezzük, a hatrészes kező házassága sikeréért, dések túlzottan érdekelnék 
angol film nézőinek többsé- Nem megvetendő eredmény őket. A középkorú urak és 
ge valóban szórakozott. Elő- az efféle izgalomkeltés olyan hölgyek esetlen topogásának 
szőr is: kielégítették kíván- film esetén, amelynek pedig nézegetése viszont nem tar-
csiságát. A feleségfaló Hen- ismerjük szomorú végét A tozik a könnyűzene-rajongók 
rikről tudniillik nálunk is VIII. Henrik hat felesége kedvenc időtöltései közé. A 
mindenki hallhatott, olvas- alkotói viszont a tévénézők történelmi filmek szerelme-
hatott valamit, viselt dolgai- lélektanát ismerik. Mindösz- sei nehezen viselik, ha Rá-
ról azonban mindeddig nem sze arról feledkeztek meg, kóczi herceg ajkán kifogy-
értesülhettünk ilyen kimeri- hogy a mai néző kedveli az hatatlanok a közhelyek, ha 
tő részleteséggel. iróniát is, így bár sem isme- töprengései áltöprengések, 

A történelmi témák film- retterjesztő filmet, sem ko- története súlytalan, m r t 
revivői tudják, milyen hálás mor drámát nem akartak alig van köze a történelem-
dolog korhű környezetben és csinálni, irónia híján a film hez. Nem tudni, kinek szán-
kosztümökben megelevení- ez utóbbi felé tartott. Ami ják ezeket a bosszantóan di-
teni hajdanvolt eseménye- nem vált hasznára. Szeren- daktikus történelmi játéko. 
ket, mert mindenkit érdekel, cséré ez a téma igazán nem kat. Mindenesetre a gyere-
milyen lehetett 'az ősök vi- érint bennünket közelről. kek ilyenkor már alszanak, 

Sokkal inkább a Szombat megnyugtató, hogy megbíz-lága. Bár a királyi lakosz- J 
tály egyhangú ridegségét és este című összeállítás témái, hatóbb forrásokból nyerik 
Henrik hatalmas prémgal- A műsor kifejezetten a szó- ismereteiket, 
lérját és szüntelen nyögéseit rakozás szándékával készült, * 
hamar megszoktuk, London- a szórakoztató és zenei fő- Ma este a Thália Színház 
bői pedig mit sem láttunk, szerkesztőség immár másod- előadását közvetítik felvétel-
az események szereplőinek szor vonta össze legjobb ről. A Bartókiána című do-

gondolkodásmódja" erőit es szemöldökét, hogy kumentumjáték rendezője 
leg- eloszlassa a szombatok Kazimir Károly, főszereplő-

unalmát. Megint kevés ered- je Kozák András. Holnap, 
te. amellyel akkori indítékok- ménnyel. Pedig az ötletet — szerdán este Major Ottó: 
kai próbálták magyarázni az hogy a különböző érdeklődé- Szerelem és halá] a Kapuci-
akkor is világszenzációt je- sűeknek megfelelő műsorral nus utcában című regényé 
lentő királyi cselekedeteket, szolgáljanak —, csak helye- mutatja be a Nyitott köm 
Ezzel egyúttal elérték, hogy selni lehet. Itt vannak pél- s . É 

,korhű 
elszórakoztatott. Vagy 
alábbis a z alkotók igyekeze 


