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Május a-tól: 

Nyitnak a SZOT-üdülők 
a Balaton déli partján 

Május 8-án nyit az első 
RZOT-üdiílő a Balaton déli 
part ján, aztán fokozatosan a 
többiek is benépesülnek — 
jelentelték be a SZOT dél-
balatoni igazgatóságán szer-
dán és csütörtökön megtar-
tott idénynyitó értekezleten. 
Mint a továbbiakban rámu-
tattak, a Balaton déli part-
ján működő SZOT-üdülők-
ben tavaly 91 500 beutalt 
együttesen több mint 1,2 
-millió vendégnapot töltött 
el, az idén viszont már 
117 000-en pihenhetnek a 

dél-balatoni SZOT-üdülők-
ben. 

Az idény előkészítése so-
rán 35 millió forint beruhá-
zás történt. Balatonboglá-
ron ú j kempingüdülőt hoz-
tak létre, másutt viszont a 
családos üdültetés lehető-
ségét igyekeztek kiterjeszte-
ni. Ezt az egyre népszerűbb 
üdülési formát az idén 12 
százalékkal többen vehetik 
igénybe, mint az elmúlt év-
ben. A beutaltak kiszolgá-
lásában, ellátásában 2500-an 
vesznek majd részt. (MTI) 

Űj üzem 
Évi háromszáz vagon lu-

cernaliszt előállítására alkal-
mas üzemet adtak át csü-
törtökön a Borsosberényi Ál-
lami Gazdaságban. Termé-
sének körülbelül az 50 szá-
zalékát a megye Gabonafel-
vásárló és Feldolgozó Vál-
lalat értékesíti, 85 vagonnal 
az állami gazdasággal együtt-
működő öt környékbeli ter-
melőszövetkezetnek jut be-
lőle, a többit pedig a gaz-
daság használja fel saját ál-
lattenyésztésének fejlesztésé-
re. A szakemberek számí-
tásai szerint az ú j üzem lét-
rehozására kötött valamivel 
több mint ötmillió forint két 
és fél év alatt megtérül. 

I f j ú könyvbarátok 
új otthona 

Kisdobosok kuckója — Zenesarok — Játékos elmecsiszolás 

Szeged hangulatáért 
Hozzászólások a Délmagyarország cikkéhez 

Még mindig áramlanak a 
levelek a vitához, és gaz-
dogszik a vélemények sora, 
de sokasodnak a kérdések 
is, amelyekre végül majd 
— mint a vita kezdeten 

ígértük — szakszerű vá-
laszt kérünk a városi ta-
nács szakembereitől. Ezút-
tal három levelet ismerte-
tünk. 

Magasházak és tájjelleg 

Petőfi Sándorról elneve-
zett ifjúsági könyvtárat avat-
tak márciusban Szegeden, a 
Magyar 
útján, a 

lyen elv szerint csoportosí-
tották a könyveket? 

— Körülbelül 12 ezer kö-
Tanácsköztársaság tettel vár juk az olvasókat, 

múzeummal szem- Ezek nagy része újonnan vá-
ben. Ezzel létrejött az első sárolt, tetszetős kiadású. A 
külön helyiséggel, külön ál 

mánnyal és külön személy 
zettel rendelkező, kifejezet- földszinten 
ten az i f jú korosztály kedvé- sarokban a 
ért működő könyvtár a vá-
rosban. f 

Erre nagy szükség volt, 
hiszen a Juhász Gyula mű-
velődési központban átépí-
tés miatt megszüntették a 
gyermekkönyvtárat, s 1971-
ben az Ifjúsági Házban mű-
ködő könyvtárat is bezárták. 
A fiatal olvasók ezért az 
egyetemi és a Somogyi-
könyvtárba iratkoztak, 
ezekben ugrásszerűen meg-

könyveket életkori csoporto-
sításban rendeztük el: a 

barátságos kis 
„kisdobosok kuc-

kójában" vannak az óvodás 
és kisiskolás korúak olvas- is van. 
mányai, ugyancsak a föld- Legfőbb 
szinten található a kézi-
könyvtári és a szépirodalmi 
rész, amely a tizenévesek if-
júsági olvasmányait tartal-
mazza, valamint az olvasó-
sarok. A galérián már a 

sok jó ötlet — a „puska", a 
színes, képes katalóguscédu-
lák, a kívánságládika — a 
változatos foglalkozások 
mind azt bizonyítják, hogy 
az itt dolgozók valóban hi-
f fásuknak tekintik a 

nyvtárosságot: könyvtá-
rosok és népművelők is egy-
ben. Az örömök mellett 
azonban bizonyára gondjuk 

Egyre többet beszélünk és riálni. így 
olvasunk Szeged ú j városré- hogy modern városrész — 
szének, Tar jánnak városké- tájjelleget is kaphatna. Tá-
péról és esztétikumáról. Be- Ián még arra is lehetne gon-
csüljük az építkezés itteni dőlni, hogy a korábban épült 
eredményeit, de látnunk kell családi házakból meghagyná-
a hiányosságokat is. így pél- nak egy-egy bokrot,, amely 
dául szembetűnő, hogy igen arra érdemes, 
gyengék, silányak az itt ül- Körutainkra és sugáruta-
tetett fák, nincsenek bokrok inkra is ráférne a megúju-
és szívesen venne a lakosság lás, akár úgy is, hogy né-
szökőkutakat is. Mindezekkel háfiy hangsúlyos pontjukon 
változatosabbá lehetne tenni magasházakat emelnének, 
a városképet, de úgy érzem, Kónya Ferenc 
az épületeket is lehetne va- Holló u. 3/A 

A Tisza-part szépségéért 
• Dicséretes kezdeményezés- dőhöz kapcsolhatnánk ezt a 

szen szelíden egyenesedik ki 
itt a folyó, és bőven rak ja a 
homokot. A viz többnyire 
tiszta és sebessége is mini-
mális. Ezzel szemben mit ta-
lálunk most itt? Tervszerűt-
len, felügyelet nélküli ho-
mokkitermelés folyik az ár-
téren, traktorok pufognak, 

annak ellenére, motorok zúgnak, káromkodó 
fuvarosok ostora csattog. A 

problémánk, 
hogy az iskolákkal nem tud-
tunk jó kapcsolatot kialakí-
tani. Sajnos, az iskolai 
könyvtárak sok esetben ri-
válisnak tekintik könyvtá-
runkat, nem népszerűsitik a 

válogathatnak a látogatók, 
ezeket a köteteket természe 
tesen életkoruknak megfele-

növekedett a kölcsönzők szá- löen választottuk ki. A zene-
ma, a túlterhelés nehézsége-
ket okozott, sem a könyvál-
lomány, sem a könyvtári sze-
mélyzet nem volt képes ki-
elégíteni az igényeket. Így 

sarok is a galérián van, itt 
hat fejhallgatón, három csa-
tornáról hallgathatnak a fia-
talok és a gyerekek zenét. A 
kisebbeknek meséket és 

sok if jú könyvbarót örülhet életkoruknak megfelelő nép-
az új, jól felszerelt, tetszető-
sen berendezett könyvtár-
nak. 

— Van-e még a megyében 
a szegedihez hasonló ifjúsági 
könyvtár? 

— Igen — tájékoztat a 
könyvtár vezetője, Sára At-
tiláné. — Szentesen és Ma-
kón is van a miénkhez ha-

klasszikusok könyveiből Js gyerekek körében. Igaz, hogy 
van néhány jól felszerelt is-
kolai könyvtár is, de több-
ségük igen hiányos, S míg 
az iskolai könyvtárak a tan-
anyagra épülnek, addig ná-
lunk az egyéni érdeklődés 
kielégítésére szakirodalmi 
rész is van, ez hozzásegít a 
személyiség sokrétű fejlesz-
téséhez. Szeretnénk, ha ta-
nulmányi kirándulás formá-
jában minél több iskolás lá-
togatna hozzánk, nagycso-
portos óvodásokat is szíve-
sen fogadunk. 

Ladányi Zsuzsa 

zenei lemezeket vásároltunk, 
az idősebbeknek a klasszi-
kus zeneirodalom legszebb 
műveit kínáljuk. Beatleme-
zeink is vannak, de az igé-
nyes zenei ízlés kialakítása 
a célunk. A vetítésre alkal-
mas mesesarkot is a galérián 
alakítottuk ki, s az elmé-
lyült tanulásra is itt van le-

nek tartom, hogy a Délma-
gyarország véleménynyilvá-
nításra ösztönzi Szeged vá-
rosszerető polgárait, környe-
zetünk szebbé, hangulatosab-
bá tétele érdekében. Én vá-
rosunk „főutcájának", a Ti-
szának szebbé tételéért fog-
tam tollat. A közúti hídtól 
délre eső újszegedi árterület-
nek mintegy 400 méteres sza-
kaszán, a szabad strand kör-
nyékén valóságos dzsungel 
nőtt. A talaj egyenetlen, ott 
folyik el egy nyitott, bűzös 
csatorna, amelynek part ja 
állandóan omladozik. Véle-
ményem szerint gyönyörű lehetőségeket biztosítson a 

, . . . , , . ... . . , mar meglevő vonalakra. Ez-
parkerdot lehetne itt k.aia- z e l e l l e h e t n e t e r e l n i a B e ,_ 
kítani. Vállalati üdülőket várost kínzó nagy forgalmat, 
építhetnénk, vagy a partfür- túlzsúfoltságot. 

homokkitermelők teljesen el-
csúfítják a partot, és veszé-
lyes gödröket ásnak. Tavaly 
egy ilyen gödörben lelte ha-
lálát egy 18 éves fiú. A ho-
mokszállítók egy része sem-
mit sem tisztelve működik, 
fölszedik a tiltó táblákat, s 
ha a víz magasabban áll, az 
erdőből hordják a homokot, 
veszélyes üregeket ásnak az 
utak alá, és eddig is több fa 
kidőlt már. 

Ez az állapot szerintem 
tarthatatlan, de ha mégis 
meg kell engedni a homok-
kitermelést, legalább rend-
szer legyen benne. A város 

területet, hogy csökkentsük szívében az embereknek ked-
annak zsúfoltságát. v ' e s természeti környezetet 

lehetne itt kialakítani. 
Eszményien szép lehetne a Süki Ferenc 

folyónak ez a szakasza, hi- MÁV u. 2. 

Busz is — villamos is 
Született szegedi vagyok, Az ipari övezet jórészt már 

mindennap utazom a város- kiépült, és annak megköze-
ban, és a villamosközlekedés litése is a Belváros átutazása 
fejlesztése mellett állok ki. nélkül válna lehetővé a jö-
Nemhpgy meg kellene szün- vőben. Így az autóbuszok 
tetni a villamost, inkább bő- könnyebben mozoghatnának 
víteni kellene a hálózatot oly a Belvárosban, 
módon, hogy a Tisza-parttól A tömegközlekedés ket 
elindulva felölelje Tarjánt . fontos intézménye, a villa-
Felsővárost, Rókust, Mórává- m o s és az autóbusz között ne 
rost, Alsóvárost, és átszállási a z ellentmondást keressük, 

hanem az összefüggést: erre 
is, arra is szüksége van és 
lesz Szeged lakosságának. 

Nátly Dczsőné 
Martonosi u. 18. 

Hűsítő italok „támadása" 
— korszerűbb gépekkel 

Ha az ember azt hallja, de újabban a Középmagyar- 29 millió forintba kerül, 
hogy pincegazdaság, min- országi Pincegazdaság alko- olyan gépsort helyeznek el 
denféle borokra, hűs pin- holmentes italokkal is fog- benne, ami óránként 16 ezer 
cékre, nagy hordókra és lalkozik. Tavaly augusztus- palackot tud megtölteni, tel-
karcsú palackokra gondol. 
Legalábbis eddig így voif, 

sonló, külön állománnyal hetöség. A könyvekből min 
és személyzettel rendelkező denki szabadon válogathat, 
ifjúsági könyvtár. A szegedi 
abban különbözik tőlük, 
hogy ez a megyei hálózat 
módszertani központja, úgy-
nevezett ..mintakönyvtár". A 
személyzet nálunk a szoká-
sos könyvtári teendőkön túl 
módszertani megfigyeléseket 
is végez, hogy a jövőben 
még több olyan ifjúsági 
könyvtár szülessen, amely 
eredményesen segíti a fiata-
lok irodalmi ízlésének, 'álta-
lános műveltségének kiala-
kítását. 

— Kik látogathatják a 
könyvtárat? 

— Mi azt szeretnénk, ha 
nemcsak a tizenévesek, ha-
nem az óvodás-kisiskolás ko-
rúak is felkeresnének ben-
nünket, hiszen a könyv sze-
retetét már ebben a korban 
ki kell alakítanunk a* gye-
rekekben, így válhatnak 
rendszeres olvasókká. Nem-
egy négyéves kölcsönzőnk 
van, ők is megtalálják ná-
lunk az életkoruknak meg-
felelő színes, rajzos könyve-
ket. Akik már óvodás ko-
ruktól kezdve szívesen vesz-
nek könyvet a kezükbe, ott-
honosan mozognak a köny-
vek világában, s mindennapi 
életük szerves része lesz az 
olvasás. Ezt bizonyítja, hogy Könyvtárosi 
megközelítően 200 azoknak 
a fiataloknak a száma, akik 
óvodás kortól a gimnáziumi 
tanulmányok befejeztéig 
rendszeresen látogatják 
könyvtárunkat, a régi gyer-
mekkönyvtár után ennek a 
könyvtárnak is „törzslátoga-
tói 

még a legkisebbek is — be-
iratkozási kényszet nélkül. 
A kicsiknek „puska" segít a 
könyvek helyrerakásában — 
egy játékos, színes képecské-
vel díszített fa választólap. 

— A péntek délutánokat a 
foglalkozásoknak tartják 
fenn. 

— Két foglalkozáscsopor-
tot alakítottunk ki. külön a 
kicsik és külön a nagyobbak 
számára. A kisebbeknek me-
se- és mondasorozatot indí-
tunk, mindig egy-egy könyv-
re alapozva. A bábozás, a 
dramatizálás és az éneklés a 
kézügyességet, a beszéd-, a 
mozgás- és az énekkészséget 
fejleszti. A nagyobbak fog-
lalkozásain szóba kerül az, 
amire az iskolában nem jut 
idő, a fiatalok különféle té-
mákból — „Az én múzeu-
mom", „Ismerd meg Szege-
det" — maguk is tartanak 
ismertetőt, előadásokat. Ez-
zel a „játékos elmecsiszolás-
sal" megszokják azt is, hogv 
minél inkább segédeszköz-
nek használják a könyvet. 

könyvhasznála-
ti alapismereteket kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt taní-
tunk, megismerik a kataló-

a lexikonok használatát, 

Versünnep, 
vendégszereplések 

A JA TE HISZ-klub programiából 
Egyetemi 

gus, 

Nagyon gazdag, változatos 
és izgalmas a József Attila 
Tudományegyetem • KISZ-
klubjának következő prog. 
ramja. Ma, pénteken este 8 
órakor az „Elfogultságaim", 
Bíró Yvette mozija című so-
rozatban Bergman: Csend 
című fi lmjét vetítik, mely 
után a vitát a Filmkultúra 
főszerkesztője vezeti. Szom-
baton este 7 órakor dr. Bata 
Imre irodalomtörténész, az 
Országos Széchenyi Könyv, 
tár tudományos' főmunkatá t . 
sa nyitja meg Balázs András 
salgótarjáni naiv festő ki-
állítását. A tárlatot Moldo-
ván Domonkos rendezte. Az 
Auditórium Maximumban a 
budapesti Pinceszínház ven-
dégszerepel fél 9-től két mű-
sorral. Bemutatják Szécsi 
Margit: Eszem a gesztenyét 
és Arany János: Jóka ör-
döge című műsorukat. Va-
sárnap este Szabados 
György és dzsesszegyüttese 
ad műsort a KISZ-klubban. 

még egy kis könyvtörténetet! Hétfőn az ..Esti muzsika" 
is hallgathatnak. ' sorozat műsorában közre-

működik Sárközi Gergely, a 
Moszkvai Zeneművészeti Fő-
iskola hallgatója, a Liszt Fe-

— A könyvtár tevékenysé-
— Mekkora állománnyal 9e tgen szerteágazó. A ked-

tcndelkezik a könyvtár? Mi- ves, fiatalos berendezés, » U e n c aeneművészeti főiskola 

hallgatói és az 
Színpad tagjai. 

Weöres Sándor és Károlyi 
Amy lesz a KISZ-klub ven-
dége április 25-én, csü-
törtökön este 7 órakor. A 
versünnepen bemutatásra 
kerül Weöres Sándor: 
Psyché című monodrámája, 
Csernus Mariann előadásá-
ban. A műsor zenéjét Kecs-
kés András szerezte, gitáron 
kísér Fodor Ferenc. A 
KISZ-klub vendégei szom-
baton és vasárnap a pécsi 
egyetem hallgatói lesznek, 
akik bemutatják a z intéz-
mény kulturális életét. Az 
érdeklődők láthatják a pécsi 
egyetemisták irodalmi szín-
padát és pol-beat-együtte-
sét. A szegedi egyetemen 
egy éve folyik a politikai Ki 
mit tud? vetélkedősorozat. A 
döntöt — résztvevői a jogtu-
dományi kar első csapata, a 
bölcsészettudományi kar el-
ső csapata és a természettu-
dományi kar első és máso-
dik csapata — április 29-én, 
hétfőn rendezik meg. A zsű-
ri elnöke Patkó Imre, a 
Nemzetközi Szemle főszer-
kesztője lesz. 

ban kezdték gyártani a sző-
lőmust ízű Márka 
azóta napi 30 ezer 
nál tartanak, háromféle íz-
zel. Nemsokára lesz manda-

ízű, a nyáron pedig 

jesítménye 23 millió darab 
üdítőt, évente. Az ú j üzem ú j gép-

palack- sora tehát azt jelenti, hogy 
évente 3 millióval több pa-
lack Márka kerül forgalom-
ba, mint bor. Az utóbbiból 
ugyanis évente 20 millió da-

olyannal talalkozhatunk, ami r a b o t t ö i tenek. Nemcsak 
a kólára emlékeztet majd 

A szőregi palackozó je-

rin 

üdítő italok kerülnek ki in-
nen, hanem ásvány- és 

lenleg csak a pincegazdaság gyógy vizes üvegek is. Ebben 
területét, Csongrád—Bács-
Szolnok megyét tudja el 

az évben el akar ják készíte-
ni az épületet, hogy jövőre 

látni. Májusban erősítést kap mindenképpen elkezdődjék 
benne a gyártás. A szőregi t 
már tovább nem lehet bőví-
teni. kinőtte saját kereteit 
mind gépkapacitás, mind 
raktárterület szempontjából, 

töltenek ezért döntött úgy a pince-
gazdaság, hogy kiköltözteti a 
Márka-üzemet a nyugati 

pe-
dig marad a bor. 

Az áruforgalmi osztályve-
zetőtől megtudtuk, hogy a 
szőlőízü Márkán kívül egyéb 

egy olyan felújított géppel, 
ami óránként nyolcezer teli 
palackot képes produkálni a 
kellemes ízű szénsavas hű-
sítő italból. Nyáron ásvány-
és gyógyvizeket is 
majd. 

Egy-másfél évig még a 
helyi lehetőségek maximá- . ,, „ .. 
lis kihasználásával, saját " P a r o v e z e t b e , Szoregen 
műszaki fejlesztéssel kell 
megoldani a termelékenység 
növelését. így is elérik a 
Márka-család tagjai a 16 
milliós darabszámot az év hazai gyümölcsalapanyagú 
végére, megközelítve a bor-
palackozás mennyiségét. A 
gazdaság főmérnöke arról tá-
jékoztatott bennünket, hogy 
a közeli évek beruházásai, 
műszaki fejlesztési tevé-
kenysége Márka-központú 
lesz. Elkészült a terve egy 
ú j üdítőital-üzemnek, amit 

I a város nyugati iparöveze-
tében kívánnak létesíteni. A 
program szerint több mint 

italok készítésével is kísér-
leteznek. Feltétlenül lénye-
ges ténvezö az. hogy itthon 
terem-e a hűsítő Ital alap-
ját képező gyümölcs, vagy 
dollárért kell megvenni. A 
tervek szerint literes üve-
gekben is lehet majd kapni 
a Márka-féléket, most foly-
nak a tárgyalások az üveg-
gyárral. 

B. L 

A SZATYMAZI ÁFÉSZ TF.RMÉNYBOLTJABAN 
nagy mennyiségben 

k a p h a t ó morzsolt kukor ica 
és kü lönfé le t á p o k 


