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Népfrontmunka 
a szegedi járásban 

Egész évi munkájá t ér té-
kelte tegnap délelőtt tartott 
ülésén a Hazafias Népfront 
szegedi Járási bizottságának 
elnöksége. Kalló Antal t i t-
kári beszámolója négy fon-
tos feladat köré csoportosít-
va foglalta össze a szerte-
ágazó tevékenység eredmé-
nyeit: a szövetkezeti mozga-
lom továbbfej lesztessben, a 
felszabadulási évfordulóra 
és a közelgő kongresszusra 
való felkészillésnél, valamint 
a településfejlesztési társa-
dalmi munkaverseny szerve-
zésében a községi és tanyai 
népfrontbizottságok egyaránt 
elismerésre méltó munkát 
végeztek. Társadalmi össze-
fogás segítette az óvodák, 
bölcsődék fejlesztését — Kis-
teleken az egyik óvoda kor-
szerűsítése, bővítése teljesen 
társadalmi munkával történt 
—, falugyűlések tárgyalták a 
községek áruellátását, és 
hasznos javaslatokkal szol-
gáltak. Az őszi mezőgazdasá-
gi munkák során tapasztalt 
példás összefogásban a nép-

front aktivistáinak is része 
van .de a felnőttoktatás szer-
vezéséről, vagy nemzetiségi 
községeink előrelépéseiről 
sem beszélhetünk úgy, hogy 
a Hazafias Népfrontot ne 
említenénk. 

Az eddig végzett munkából 
erednek a következő eszten-
dő már most belátható fel-
adatai is. Az elnökségi ülés 
második napirendként az 
1975-ös esztendő munkaprog-
ramjá t vitatta meg. A nagy, 
országos célkitűzések segíté-

se mellett többet foglalkoz-
nak majd a munkások — 
köztük a bejárók — problé-
máival, és tovább szélesítik 
a tanyai népfrontbizottságok 
működési körét. Ezek a bi-
zottságok eddig a járási el-
nökség közvetlen támogatá-
sát élvezték, ahhoz azonban, 
hogy helyi adottságaikat és 
az ott levő problémákat job-
ban tudják érzékelni, a köz-
ségi népfrontbizottsággal kell 
szoros kapcsolatokat kialakí-
taniok. 

Gulácsy Lajos nevével 

Ütalakitjalc 
a K é p c s a r n o k 
szegedi f i ö k j d t 

Szocialista brigádok 
a bölcsődékért 

Szocialista szerződést írtak vezetői tegnap Huszonhat 
alá a DÉMASZ szegedi szocialista brigád dolgozói 
üzemigazgatóságának és a vállalták, hogy az összes ta-
bölcsődék Igazgatóságának nácsi bölcsőde épületének 

külső hálózatát rendszeresen 
ellenőrzik, 

Allványerdő borít ja a Ká-
rász utca végén azt az épü-
letet, melynek földszintjén a 
Képcsarnok Vállalat szegedi 
bemutatóterme található. 
Előzetes is lehetne a külső 
tatarozásra fölsorakozott áll-
ványok sokasága a követke-
ző hónapok munkálataihoz. 
Karácsony után ugyanis né-
hány hónapra bezárja a j t a j á t 
a Képcsarnok szegedi fiókja, 
hogy aztán május elején 
megújulva, megszépülve, 
homlokán Gulácsy Lajos ne-
vével ú j ra k i tá r ja a j ta ja i t a 
művészetszerető közönség 
előtt. 

Egy esős nyári napon a 
Virág cukrászda égjük asz-
talánál dugta össze fejét a 
művészettörténész, a festő, a 
Képcsarnok osztályvezetője 
és fiókvezetője, valamint az 
újságíró, hogy nevet adjanak 
az országban harmadikként 
létesült szegedi bemutatóte-
remnek. Nemrég érkezett a 
levél, hogy az Oktatási Mi-
nisztérium hozzájárult ah-
hoz, hogy a felújí tás után a 
Képcsarnok szegedi, 3-as 
számú f iókja ezentúl Gulá-
csy Lajos Terem néven sze-
repeljen. A magyar szürrea-
lista festészet egyik kima-
gasló egyénisége kap méltó 
emlékezetet ezáltal. Mert 
Gulácsy festészetét különös 
álomvilág, sajátos líra lengi 
át. Rokokó hangulatú, régies 
nőalakjai. sétáló figurái j 
mind-mind egy lázas képze-1 
letú, állandóan égő művész 
különös birodalmába vezet-
nek. Középkori áhítata ötvö-
ződik XX. századi gondola-
taival, olasz történelmi és 
zsánerjelenetei kapcsolódnak 
meseszerű, finom festői hang-
jához. A magyar szürrealista 
művészek egyik ősüket tisz-
telték fantáziagazdag, mese-
szerű festészetében. Első ön-
álló kiállítását éppen Szege-
den rendezte, Juhász Gyula 
nemcsak szerette festészetét, 
de több megrázó verset is írt 
hozzá. 

Minden bizonnyal méltó 
lesz Gulácsy Lajos nevéhez 
és művészetéhez a Képcsar-
nok szegedi bemutatóterme, 
hiszen az elkövetkezendő hő-
napokban több millió forin-
tos költséggel átépítik a bemu-
tatótermet, ú j mennyezetet, 
fűtés?, padozatot, berendezést 
és világítóapparátust szerel-
nek föl. Az ünnepélyes név-
adással együtt a jövő év ta-
vaszán rendezik meg a sze-
gedi festők kollektív kiállí-
tását. 

Sikerekben gazdag évadot 
zár a bemutatóterem. Dolgo-

zói elégedettek lehetnek mű-
vészi és kereskedelmi ered-
ményeikkel. Hat nagy sikerű 
kiállítást rendeztek az elmúlt 
évben. Mindannyiunk szá-
mára emlékezetes Patay 
László, Konfár Gyula, Fon-
tos Sándor és Csizmadia Zol-
tán festménybemutatója, Ká-
tay Mihály zománcképekből 
rendezett kiállítása, és a ma-
gyar grafikai hét a lkalmá-
val bemutatott anyag. 

T. L. 

karbantar t ják, és 
ha szükséges, megjavít ják. 
Különösen sok gondot oko-
zott eddig a bölcsődékben a 
sokféle, nélkülözhetetlen vil-
lamos berendezés meghibá-
sodása. Ezután kisebb lesz a 
valószínűsége, hogy egy-egy 
mosógép, elektromos főző, 
ventillátor hosszabb időre 
meghibásodik. Nemcsak igye-
keznek megelőzni a hibát a 
brigád tagjai, hanem na-
gyobb gondot fordítanak 
ezek biztonságos üzemelésére 
ls. Vállalják az érintésvédel-
mi méréseket végző szerv 
munkájá t is, s mindezt térí-
tésmentesen. 

A DÉMÁSZ szegedi üzem-
igazgatóságának példáját re-
mélhetően több vállalat is 
követni fogja, s ki-kl mes-
tersége szerint teszi kényel-
mesebbé, szebbé a kicsinyek 
bölcsődei életét. 

Oktatásügyi dolgozók 
segélyezése 

A Pedagógusok Szakszer- dolgozók közép- és felsőfokú 
vezete elnökségének februári oktatási intézményekben ta-
ülésén ú j határozatok szülét- nuló gyermekeit (a rászorult-
tek a segélyezésről. ságtói függően) egyszeri ta-

Megyebizottságunk novem- nulmányi segélyben részesíti; 
ber 5-i ülésén fogadta el a rendszeresen segélyezi az ok-
segélyezési irányelveket. A tatásügyi dolgozók árva és 
járási, városi, nagyközségi és félárva gyermekeit; szociális 
felsőoktatási szakszervezeti segélyt biztosít. A Pedagó-
bizottságok valósítsák meg a gusok Szakszervezetének el-
rászorultak minden külön nöksége 1974-től — központi 
kérelem nélküli segélyezését, segélykeretből, a helyi szer-
Ennek érdekében a munkál- vektől kapott támogatástól 
^ ó i és szakszervezeti szo- f ü g g e t l e n ü l _ m l n d e n év de-
ciahs segélykeretből bizto-
sítsanak minden arra rászo- cemberében egyszeri segély-
ruló három- vagy többgyer- ben részesíti a legalább öt-

Hétköznapok 

Dugott hordó 
Sörügyekben való nagy-

fokú járatlanságom lehet 
az oka, de nem tudtam ró-
la, hogy a hidak avatásá-
nak külöfi szertartása van. 
Hozzám mérve régi lehet ez 
a szertartás, mert civil 
ember elbeszélése szerint az 
újjáépített szegedi hídon is 
söröshordót gurítottak át 
először. Kilencéves volt ak-
kor az elbeszélő, de a fá-
ból faragott dongás hordó-
ra szóról szóra emlékszik. 
Ügy jött át a hídon, mint 
a parancsolat. 

Azért emlékszik most 
vissza olyan szépen régi 
idők hordójára az én em-
berem, mert együtt zsörtö-
lődünk a makói hídra te-
telpített söröshordó miatt. 
Újságírók, fotósok, opera-
tőrök első kérdése ez volt 
az avatásnál : mi fog itt 
történni? Lesz beszéd, lesz 
egy szalag, és más nem 
lesz? Dehogynem, lesz! 
Elöl megy a hordó. 

Szenzációként ter jedt 
szájról szájra a hí r : elöl 
megy a hordó. Azért megy 
elöl, mert a hidászhagyo-
mányok parancsa szerint 
ott a helye. Hallani olyas-
mit is, hogy a hagyomá-
nyok másik szála úgy 

mondja, egy birkának is 
elöl kellene menni, de a 
birka elmarad. Azért ma-
rad el, mert tavaly is, ta-
valy előtt is elmaradt. 
Újabban birka nincs, de 
hordó még van. Mondom 
én, ez se igaz, mert az al-
győi hídon se volt. Nagyot 
nevetnek a hidászok: Volt, 
csak hamarabb. Mielőtt hi-
vatalosan fölavatták volna 
a hidat, jól összetartó csa-
ládi ünnep közben szépen 
átgurították. Az ősmagya-
rok ls elvégezték az ősi 
szertartást előbb, csak az-
után adták pap kezére, ke-
resztvíz alá a gyereket. 

Beáll tehát valamennyi 
fotós — annyian vannak, 
alig férnek egymástól —, 
hogy a szalag átvágásánál, 
ha elvégzik dolgukat, ugor-
hassanak mindjár t hordót 
fényképezni. Ez lesz az esz-
tendő képe! 

Hiába porozták föl gé-
peiket, hordó nincs. Pedig 
megvan, az előbb látván 
látták, beszéltek is a gurf-
tókkal. Lépésről lépésre 
tudták egész pályáját . Hor-
dó mégsincs. 

Híre ter jedt hamar a hí-
don, hogy porszem van a 
szerkezetben, megállnak a 
legnagyobb vendégek is. 

Adnák a helyet kedves ud-
variassággal, várnak, csak 
várnak, de hordó nincs. 
Valaki időközben átprogra-
mozta a hidászhagyományt. 
Ügy kell csinálni, hogy le-
gyen is, meg ne is. Ne a 
legelején menjen, ott hátha 
föltűnik. Legyen a végén, 
elvégre a hordónak mind-
egy. 

Sörügyben én kettőt se 
lépnék, de a makói hordó 
még mindig bánt. Ha a 
hidászok fölépíthetik a ma-
guk módján a hidat, hadd 
ünnepeljék meg a maguk 
módján. Ne dugva, nem 
lopták azt a hordót. Nekik 
úgy jobb a birka, ha át-
megy az ú j hídon, mielőtt 
a bográcsba belelépne, hát 
hadd menjen á t Ha úgy 
jobb a sör, hogy mindenki 
szemeláttára elöl gurul, de 
kár azt a hordót eldugni! 
A makói hármas híd kró-
nikájához tehát hozzá tar-
tozik. hogy fölavatták szép 
beszéddel, nemzetiszínű 
szalaggal — és egy hátra 
dugott sörös hordóval. De 
azért sokáig él jen! 

Csak azt nem tudom, ha-
jóavatásnál miért nem 
dugják el a pezsgőt Az 
előkelőbb? 

„Emléktáblák" 
Azt kérdezi a volán em-

bere a nagy buszban, lá-
tom-e azokat a táb láka t 

— Látom. 
— Azt is tudja , miért 

kerültek ide? 
Mondom, hogy engem 

csak földhöz ragadt gya-
logos ésszel áldott — vagy 
vert — meg a természet, de 
azt azért ki tudom talál-
ni, hogy a Maty utáni ka-
nyarban, a bajai út pa r t j á -
ra kiütött vadonatúj táb-
lán az 50 km csak ezt je-
lenheti: úton járó jámbor 
autós, kapd le gyorsan a 
lábadat a gázról, mintha 
tűz sütögetné a talpadat! 
Akkora kanyar áll előtted, 
vigyázz, bele ne röpül j az 
árokba! 

Ezért a szép feleletért 
akármilyen vizsgán áten-
gednének, a buszos csak a 
fejét rázza. 

— Nem ezt kérdeztem. 
Miért most kerültek oda a 
táblák? 

— Megbuktam. Ezt nem 
tudom. 

— Emléknek. Akárhogy 
nézi is, azok a táblák em-
léktáblák. 

— Bolondokat beszél. 
Márványból vagy bronzból 
faragják az emléktáblákat. 

— Az ú jabbakat föstik. 
— Lehet. 
— Csak késón. 
— Szép találós kérdés, 

amit mond, fej tsük meg 
legalább. 

— A múltkor egy Skoda 
belepördült az árokba. 

— Hallottam, hárman ül-
tek benne. 

— Én láttam a benne-
valókat is. Ne akar jon 
olyant látni. 

— A helyét én ls lát-
tam. Olvan mélv az árok, 
gyalog is nehézbelemászni. 

— Na, ahogy kihúzták, 
gyorsan kitették a táblát. 
Azt mondja meg, miért kel-
lett megvárni, amíg egy 
autó nagyot ugrik? A ka-
nyar időtlen idők óta itt 
van. Aki a táblákat osztja, 
nem tudja , milyen a ve-
szélyes kanyar? 

A volán emberének jussa 
van hozzá, hogy kiöntse a 
mérgét, de ekkora kérdés-
sel én magam meg nem tu-
dok birkózni. Kapóra jön 
egy „utas" szakember. Azt 
mondja, rfagyot téved a 
volán-férfiú. Olyan lassan 
dolgoznak a táblafestők, az 
a baj. Ami táblát év ele-
jén megrendeltek, csak 
most ért ide. Az csak vé-
letlen, hogy éppen előtte 
borult be a kocsi. Ha nem 
borult volna, akkor is most 
tették volna ki. 

Akire a nagyharang rá-
esik, annak is kár mondani, 
hogy tavaly ú j ágasfát ter-
veztünk már alá. Pedig le-
het, hogy tavalyelőtt még 
jó volt a harang lába. Ez 
a kanyar, ha a domaszéki 
Imre bácsi jól emlékszik, 
az első világháború tá jékán 
már itt volt. Nincs tehát 
igaza a volán emberének. 
Az emléktáblák sokkal 
gyorsabban készülnek. 

Horváth Dezső 

mekes családnak, a gyerme-
két egyedül neveló oktatás-
ügyi dolgozónak minden év 
szeptemberében — gyerme-
kenként legfeljebb három-
száz forintig ter jedő összeg-
ben — tanszervásárlási se-
gélyt (az egy főre esó jöve-
delemtói függően differenci-
áltan); a rossz szociális hely-
zetben levő, alacsony nyug-
díjjal rendelkezőknek, a 
hosszabb betegség vagy 
egyéb körülmények miatt ne-
héz szociális helyzetben levő 
aktív dolgozóknak folyósít-
sanak téli beszerzési segélyt 
300—500 forintig ter jedő ősz-
szegben. A tanszervásárlási 
és a téli beszerzési segély 
odaítélése nem zárhat ja kl 
— indokolt esetben — a 
munkáltatói vagy szakszer-
vezeti szociális segély jutta-
tásának lehetőségét. 

vagy ennél többgyermekes 
oktatásügyi dolgozókat. 

Vecsernyés János, 
a Pedagógusok Szakszervezete 

Csongrád megyei 
Bizottságának 

titkárhelyettese 

Megyebizottságunk az Eöt-
vös-alapi hozzájárulások hu-
szonöt százalékából megyei 
segélyalapot képez. A népes-

Programok 
a fizika tanításához 

Szegedi szerzők, dr. Láng talmazza. A Tankönyvkiadó 
Jánosné szakfelügyelő, gim- gondozásában megjelent kö-
náziumi tanár és dr. Diós tetet a tervek szerint még 
József igazgató, gimnáziumi négy követi, amelyekben a 
tanár munkája , a neflirég szerzőpáros a fizika más 
megjelent tankönyv, amely a ágaihoz közöl oktatási prog. 
fizika, ezen belül az elektro. ramokat. 
mosságtan oktatásához ösz- Az összesen 17 programot 
szeállított programokat t a r . tartalmazó ú j tankönyv nagy 

segítséget jelent azoknak a 

KEREKASZTAL: 

A munkásnők 
továbbképzéséről 

Tegnap délelőtt a Hazafias Népfront és a Szakszerve-
zetek Csongrád megyei Tanácsa elnökségének nőbizottsága 
kerekasztal-beszélgetést rendezett a népfront városi bizott-
ságának tanácskozótermében. A kerekasztal-beszélgetés 
résztvevői azt vitatták meg, hogy Csongrád megyében mi-
lyen az Iparban dolgozó munkásnők általános iskolai és 
szakmai képzésének helyzete, s milyen feladatok várnak 
az e területen dolgozókra. 

Vitaindító előadást Nagy Lászlóné, az SZMT kulturális 
és agitációs-propaganda bizottságának vezetője, valamint 

ségpolltikal határozatok szel- j Hofgesang Péter, a népfront Csongrád megyei elnökségé-
lemének megfelelően ebből i nek tagja, a 600-as szakmunkásképző intézet Igazgatója 
a nagycsaládos oktatásügyi I t a r to t t 

gyakorló tanároknak, akik 
már berendezett programte-
remmel rendelkeznek, de 
azoknak is. akik az alapvető 
felszerelésekkel ellátott f i -
zikai előadótermekben sze-
retnének több tanulókísérleti 
órát tartani. Alapvető kézi-
könyv lehet a tanárjelöltek 
számára, és azoknak a pe-
dagógusoknak, akik ezután 
szeretnék elkezdeni az ú j -
szerű módszer alkalmazásét 
Haszonnal forgathatják ma 
guk a gverekek Is. hiszen a 
orogramkönyv segítségével —r 
a legszükségesebb felszerelé-
sek birtokában — otthon Is 
tanulmányozhatják az alap-
vető fizikai jelenségeket. 

A szerzők ismertetik a k ö . 
zölt oktatási programok fel-
építését is. 

Kisbuszok 
az Ikarus 

nyárból 
Az Ikarus Karosszéria- és 

Járműgyár székesfehérvári 
gyárában szerdán megkezd-
ték az IK—21 l-es típusú, 
úgynevezett munkásautóbusz 
első ötvendarabos szériájá-
nak gyártását. A BNV-n 
nagy sikert aratott kisbuszo-
kat munkásszállításokra 
szánják. Az IK—21 l-es ma-
gyar—NDK kooperációban 
készül: az IFA motort és a 
fődarabokat a baráti ország 
szállítja. 

A székesfehérvári Ikarus 
ú j gyártmányára is érvénye-
sek az Ikarus-esalád jellem-
zői: biztonságosak, korszerű-
ek, kényelmesek az ú j bu-
szok. A vezetó dolgát hid-
raulikus kormányszerkezet 
könnyíti, az utasok kényel-
mét nagy panorámaablakok, 
termálfűtés szolgálja. A nyolc 
és fél méter hosszú, egyajtós 
buszokban harminchét utast 
szállíthatnak. 

A sorozatgyártást jövőre 
kezdik meg. (MTI) 


