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Búcsú 
Karibi Sáritól 

Hozzátartozói, barátai, egy-
kori pályatársai és tisztelői 
vettek végső búcsút Kürthi 
Sári arany-, gyémánt-, vas-
es gránitdiplomás színmű-
vésznőtől szerdán, a Farkas-
réti temetőben. Kürthi Sári 
hamvait május 18-án 10 
órakor helyezik örök nyu-
galomra a Farkasréti teme-
tőben. (MTI) ' 

I üdUiés beutalóval [ Kis keramikusok 
a Balaton partján 
A Balaton-part SZOT-

üdülőiben szerdán, tegnap 
fogadták az első turnus be-
utaltjait. A nyáron, tíz tur-
nusban mintegy 130 ezer 
vendéget fogadnak a SZOT 
balatoni nyaralóházaiban. A 
vállalati üdülőházakat ls hoz-

zászámítva mintegy 400 ez-
ren töltenek el átlagban két 
hetet a Balatonnál. 

A nagy üdülőkben két-
három menüből válogathat-
nak a vendégek. A legtöbb 
helyen gondoskodnak úgyne-
vezett kímélő menüről is. 

Per helyett jó tanács? 
A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról 

Elegendő néhány jó tanács 
és elkerülhető a bírósági 
per? Néha igen — ezt ta-

j pasztalták a szakszervezeti 
jogsegélyszolgálatok vezetői 

) eddigi 16 hónapos munká-
l j u k során. Tavaly a Csong-
) rád megyei dolgozók közül 
" 5405-en kértek tanácsot, 
vagy segítséget. Legtöbben, 
1569-en, polgári jogi kérdé-
sekben nem tudtak egyedül 
eligazodni, munkajogi vitája 
több mint ezer embernek 
vol t Vajon megfelel-e az 
ügyek aránya az előzetes el-
képzeléseknek? A kérdésre 
a Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa jogsegély-
szolgálatának vezetője, dr. 
Simon László válaszol. 

— Nehéz előre felmérni, 
hogy mi minden fogja érde-
kelni az embereket. Tény 
azonban, azt vártuk, hogy a 
vállalatok és a dolgozók kö-
zös érdekeit érintő munka-
jogi ügyek vitázói közül 
többen fordulnak hozzánk . . . 

— Bizonyára ismer érde-
kes eseteket... 

— Nemrég járt itt egy 
asszony, aki a jutaárugyár-
ban dolgozott, nyújtógépen. 
Az üzemet kitelepítették 

Eperjesre, a Szegeden ma-
radiaknak pedig természete-
sen más munkát kellett vál-
lalniuk. Az asszony — első-
sorban egészségügyi problé-
mái miatt — olyan beosztás-
ba került, amelyben a ko-
rábbi fizetésének csupán fe-
lét tudta megkeresni. Köz-
benjárásunkra áthelyezték a 
KSZV-nek abba a gyárába, 
amelyben dolgoznak nyújtó-
gépek. Most annvit keres, 
amennyit régebben. 

— Mennyi időre volt szük-
ség az ügyintézéshez? 

— Egy hétre. És fontos, 
hogy nem kellett igénybe 
venni a munkaügyi döntő-
bizottságot. Az eset érdekes-
sége: a dolgozónak mindösz-
sze egy éve van hátra a 
nyugdíjig. 

— Próbáltak-e családi 
perpatvarokat tisztázni a jog-
segélyszolgálat segítségével? 

— Egy nő — aki nem él 
együtt a férjével, de nem is 
vált el —, elpanaszolta, hogy 
az ő béréből vonják le a fér-
fi motorjáért fizetendő adót. 
A jogszabály erre lehetősé-
get ad, hiszen a házastársak 
egyformán felelnek a köte-

Májusi Kincskereső 
A Kincskereső májusi szá-

ma, mely a nyári szünetelőtt 
az utolsó, gazdag versanyagot 
kinál az olvasóknak. Nagy 
László, Kiss Benedek, Képes 
Géza, Galambosi László, Ágh 
István, Győri László, Nemes 
Nagy Ágnes, Oravecz Imre, 
Kiss Dénes, Buda Ferenc, 
Weöres Sándor, Szűcs Imre, 
Végh György, Kiskun Farkas 
László, Illyés Gyula és Ka-
puvári Lídia költeményei ré-
szint természeti élmények 
költői megfogalmazásai, ré-
szint groteszk-humoro6 ver-
sek, de megtalálhatók közöt-
tük a gondolati líra egy-egy 
darabja is. 

E változatos versanyagot 
négy prózai írás egészíti ki. 
A Viadalok, csaták, kalandok 
sorozatban ezúttal Jack Lon-
don A mexikói című írásá-
nak egy részletét olvashatják 
a fiatalok. Az if jú magyar 
prózaírók egyik legtehetsé-
gesebb képviselője, ördögh 
Szilveszter irta az öregem-
ber meg kisgyerek című no-
vellát. Tamkó Sirató Károly 
Medirám királylány mesélő 
kertje cimmej állított össze 
egy könyvet, amiből eddig a 
folyóirat már két mesét kö-
zölt. A harmadikat, a tund-
ramohák meséjét Az eszki-
mók vándorlásai címmel most 
olvashatják az érdeklődók. 
Dino Buzzati, a kiváló olasz 
író A tojás című novellája 
is megtalálható a Kincskere-
ső májusi számában. 

Szomorú kötelessége a lap-
nak — ebben a számban bú-
csúzik Hárs Lászlótól, a nép-
szerű ifjúsági írótól, a Kincs-
kereső szerkesztőségi tanácsá-
nak tagjától, akire egy ver-
sével is emlékeznek. 

Folytatódik Janikovszky 

Éva és Réber László gro-
teszk-rajzos sorozata, Az úgy 
v o l t . . . 

A Pegazus őrs naplójába 
című rovat ezúttal három 
anyagot is csokorba gyűjtött. 
Trencsényi Imre a 30. szüle-
tésnapjára készülő csillebérci 
úttörő nagytábort köszönti. 
A szabadság szigete, a szo-
cializmust építő Kuba ad 
otthont a nyáron a XI. Vi-
lágifjúsági és Diák Találko-
zónak. Ennek jegyében ol-
vasható a világhírű kubai 
költő, Nicolás Guillén egy 
verse, s egy csokorra való 
játék leírása Kubától Szudá-
non és a Szovjetunión ót In-
diáig. 

A Könyvek között rovat 
közli a másodízben meghir-
detett Barátom, a könyv cí-
mű pályázatának eredmé-
nyeit. és nyerteseinek névso-
rát. Ehhez kapcsolódik a pá-
lyázatra érkezett, s a borító 
harmadik oldalán látható 
egri gyerekek ex libriseinek 
összeállítása. Kuczka Péter 
Verne Gyula írói munkássá-
gára érdekes írásban emlé-
kezik, s ugyancsak Verne a 
főszereplője a mostani rejt-
vénynek is. „Ki látta pécsi 
utcán a Babits Misit?" — Er-
re a kérdésre keres választ 
Tüskés Tibor az Irodalmi sé-
ták rovatban megjelent írá-
sával. 

A Kincskereső májusi szá-
mát Rékassy Csaba nagysze-
rű illusztrációi díszítik, a 
hátsó borítón pedig Weöres 
Sándor Nap jön című verse 
Sebő Ferenc által megzené-
sített változatának kottáját 
találhatjuk a költő kézírásá-
val. Legközelebb szeptember-
ben jelenik meg a Kincske-
reső, 

lességek teljesítéséért. A ke-
rületi hivatalnál a pénz-
ügyiekkel megegyeztem ab-
ban, hogy a férjet kötelez-
zék ' az adó fizetésére. Sike-
rült megoldást találni. 

— Előfordult-e, hogy vala-
ki rosszindulattal panaszko-
dott? 

— Egy férfi jelentkezett, 
hogy a közös ingatlanon a 
tulajdonostársa bojlert sze-
reltet — szakképzetlen em-
berrel, vagyis kontárral. 
Azért panaszolta be társát, 
mert valamiért haragudott 
rá. 

— Milyen választ kapott? 
— Tehet feljelentést, de 

nem válik dicsőségére. 
— A jogsegélyszolgálatok 

milyen szempontok szerint 
döntik el, hogy foglalkoz-
nak-e az üggyel, vagy sem? 

— Vizsgáljuk' egyebek kö-
zött a rászorultságot és a 
szocialista erkölcsi hátteret. 

— Csongrád megye üze-
meiben, intézményeiben ösz-
szesen 76 helyen létesítettek 
jogsegélyszolgálatot. Melyek 
az eddigi legjellemzőbb ta-
pasztalatok? 
• — Számos esetben sikerült 
elkerülni a bürokratikus el-
járást. A vállalatoknál je-
lentős eredmény, hogy nem 
kell a dolgozóknak eltávoz-
niuk ahhoz, hogy ügyüket 
intézhessék. Természetesen a 
költségektől ls mentesülnek. 
A hatóságoknak is könnyebb, 
hiszen velük a mi jól képzett 
szakembereink beszélik meg 
a vitás kérdéseket, méghoz-
zá a lehető leggyorsabban. A 
végső célig azonban hosszú 
még az út, hiszen nem sike-
rült jelentősen csökkenteni 
a munkaügyi bíróság forgal-
mát. Egyelőre még — szá-
momra érthetetlen okokból 
— sokan tartózkodnak a jog-
segélyszolgálattól. Pedig az 
ügyeket bizottságok intézik, 
amelyek tagjai jogászok, 
munkaügyi, gazdasági veze-
tők és más szakképzett em-
berek. A gyakorlat: a bizott-
ság tagjai szakvéleményük-
kel segítik a jogász munká-
ját. 

— A jogsegélyszolgálatok 
vezetői hogyan szerzik meg 
az újabb és újabb ismerete-
ket? 

— Az ELTE továbbképző 
intézetével közösen gondos-
kodunk az oktatásukról. 

Kétségtelen, hogy a szak-
szervezeti jogsegélyszolgálat 
megfelelő fórum a vitás kér-
dések tisztázására, az ügy-
intézés egyszerűsítésére. A 
dolgozók mennyire éltek ed-
dig a lehetőséggel? Könnyű 
kiszámítani, hogy még nem 
eleggé: a szolgálatoknak át-
lagosan számítva négy nap 
alatt csupán egy ügyet kell 
intézniük. 

Szirák József 

az úfförőhozban 

Rakodás 
A Volán kísérleti üzemé-

ben a gépesített rakodás 
korszerűsítésére, ú j eljárást 
dolgoztak ki. Eddig az eme-
lődarut a teherautók fülkéje 
mógé szerelték. Ezentúl a 
gépkocsik legvégén helyezik 
el. Így nemcsak önmagát 
rakhatja meg áruval, de ki-
szolgálhatja pótkocsiját 

Vasárnap 20 szegedi út-
törő utazott Budapestre, a 
Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeumba. Oda kapott meghí-
vót a Balázs Béla Űttörő-
ház kerámia szakköre, hogy 
mindannyian együtt örülje-
nek a díjazott pajtások si-
kereinek. Immár tizedik al-
kalommal hirdette meg a 
Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum „Hazánk mezőgazdasá-
ga diákszemmel" című pá-
lyázatát, melyre ebben az 
évben az ország különböző 
részéről ezbr iskola 4800 pá-
lyamunkával — írásbeli dol-
gozattal, rajzzal, kerámiával 
— nevezett. A rangos kiállí-
táson nagyszerűen szerepel-
tek a szegecii úttörők, első-
sorban az Üttörőház kerá-
mia szakkörének tagjai. El-
ső díjat Juhász Miklós, a 
rókusi általános iskola szak-
körének tagja nyerte, a má-
sodik díjat Gera Ildikó, míg 
a harmadikat Török György 
kapta, mindketten az Üttö-
rőház szakkörösei. 

A szegedi Balázs Béla Üt-
törőház kerámia szakköre 
ebben az évben új. minden 
igényt ' kielégítő, villanyke-
mencével felszerelt műhelyt 
kapott. Az ügyes gyermek-
kezek valóságos mesevilágot 
teremtettek maguk köré. A 
polcokról, a munkaasztalok-
ról a gyermeki fantázia egjt-
egy agyagba örökített moz-
zanata néz felénk: Bors Pé-
ter győzelmes vigyora, a kis 
bice-bóca bánatos szeme, a 
békakirály könyörgő mozdu-
lata, a didergő király simo-
gató keze, a kisködmönben 
világnak induló Ferkó alak-
ja . . . Ezékkel az alkotások-
kal találkozhattunk a 
Móra Ferenc Múzeum kupo-
lájában április közepén meg-
nyílt kiállításon, ahol a zsű-
ri első díját a szakkör tag-
ja, Papp Kornél VII. osztá-
lyos tanuló nyerte el. A két 
második díjat is keramikus, 
Gera Ildikó és Török György. 
A harmadik díj nyertese 

A II. díjas Gera Ildikó munka közben 

ökrös Ildikó volt Ezenkívül 
három tárgyjutalommal ju-
talmazták a szakkör tagjait. 
A kerámiaműhelyben most 
sincs év végi lazítás. Május 
26-án kiállításon mutatják 
be ez évben elkészült „mes-
termunkáikat", ez ugyanis a 

„művészetbarát"-szakpróba 
vállalása is. 

Akinek szabad ideje van, 
s azt hasznosan szeretné el-
tölteni, az Üttörőház alkotó-
műhelyének nyitott ajtaja 
várja. Ebben a szakkörben 
nem kell névsorolvasással 
kezdeni a foglalkozást, so-
sincs igazolatlanul hiányzó. 
Hiszen ez a munka örömet 
szerez, felüdülést jelent, ta-
lálkozást az embert formáló 
művészettel. Ugyanakkor kö-
zösséggé kovácsolja az egy-
forma érdeklődésű pajtáso-

kat és segítséget nyújt a pá-
lyaválasztáshoz is. Így foly-
tatódik hát a szegedi Baláza 
Béla Üttörőház kerámia-
szakkörében e tájék, első-
sorban a hódmezővásárhelyi 
fazekas hagyományok to-
vábbélése. Mónus Sándor vá-
sárhelyi népi iparművész 
patronálásával és lánya. So-
mi Imréné tanárnő irányí-
tásával olyan tevékenység 
folyik a korongok körül, az 
elektromos kemence mellett, 
mely nemcsak a kézügyessé-
get fejleszti, nemcsak az is-
mereteket gyarapítja és a 
munkát szeretteti meg, ha-
nem arra is nevel, hogy mi-
nél többen vegyék észre kör-
nyezetükbén a szépen, tud-
janak örülni annak, alkotó 
módon ú j tárgyakat is lét-
rehozzanak. 

7J Öcsi", a Sány 
Általában farmert visel. A 

kávét cukor nélkül issza, né-
hányszor öcsinek szólították. 
Azt mondja, hogy a kis 
126-os Polski FIAT elvá-
laszthatatlan társa. Frizurá-
ja fiús, beszéde csöndes, 
szakmája férfias, magatartá-
sa tartózkodó. Nem tudom, 
melyik a találóbb kifejezés 
rá: lánybőrbe bújt fiú, vagy 
fiúbőrbe bújt lány. 

Tóth Etelka érdekes mes-
terséget választott magának. 
A szakma mindennapi, de 
Szegeden kevés nő gyakorol-
ja. Szakmunkás-bizonyítvá-
nyában ez áll: esztergályos. 
A tápéi Tiszatáj Tsz-ben dol-
gozik. Keresetével elégedett, 
órabérét nemrég emelték ti-
zenöt forintra. 

— Sohasem került kellek 
metlen helyzetbe foglalkozá-
sa miatt? 

— Eleinte csodabogárnak 
néztek, de úgy érzem, hogy 
munkámmal bebizonyítot-
tam, egy nő is megállja a 
helyét a gép mellett. Tulaj-
donképpen mechanikai mű-
szerész szerettem volna len-
ni, azonban túl sok volt a 
jelentkező. Azt tanácsolták, 
próbáljam meg ezt a szak-
mát. A 600-as szakmunkás-
képzőben végeztem. Négyen 
kezdtük el, lányok az isko-
lát, és hárman fejeztük be. 
Végül is ketten maradtunk 
esztergályosok az osztályból, 
harmadik társunk később el-
ment a Ruhagyárba varró-
gép mellé. Vizsga után a 
Kábelgyárba kerültem Ott 
műszerész padom volt. ki-
sebb darabokat munkáltam 
meg, itt viszont jóval súlyo-
sabb anyagokat kell befog-
ni. Most egy bolgár géppel 
dolgozom, a csúcstávolsága 
2100 centiméter. Igaz, dur-
vább lett a kezem, bőrke-
ményedések is vannak a te-
nyeremen, de már megszok-
tam. 

Algyőn lakik. Korán csö-
rög a vekker, Tápén, a téesz-
ben hat órakor kezdődik a 
műszak. A munkaidő fél 
ötig tart, szinte oda az 
egész napja. 

— Jut idő szórakozásra? 
— A Radnóti gimnázium-

ba járok esti tagozatra. E 
hónap közepén lesz az osz-
tályvlzsga, május végén és 
június elején pedig a várva 
várt érettségi. 

— A munkán és a tanu-
láson túl azért csak kell egy 
kis kikapcsolódás ... 

— A kocsi a hobbim, na-
gyon szeretek vezetni. Részt 
vettem jó néhány rallyn, 
mint navigátor. Legutóbb a 
szegedi közlekedésbiztonsági 
versenyen navigáltam. Vá-
ratlanul kellett beugranom 
valaki helyett, közvetlenül 
az, indulás előtt. A férfi a 
volánnál csak azt kérdezte, 
hogy ismerem-e a várost, 
meg a KRESZ-t. Elsők let-
tünk. Amikor kiszálltam az 
autójából, még mindig 
„öcsizett". Utólag tudta meg 
a barátnőmtől, hogy nem 
fiú vagyok. Egyébként öt éve 
van jogosítványon, tavaly 
megszereztem a hivatásost is. 

— Ez újabb szakma. Rö-
videsen elvégzi a középisko-
lát. Biztosan nagy tervei 
vannak, hiszen önszántából 
iratkozott a gimnáziumba, 
anélkül, hogy Ígértek volna 
más munkakört, vagy több 
pénzt. 

— Nem titkolom, a téesz 
csak egy átmeneti út. A Ká-
belgyárból azért jöttem el, 
mert két műszakba tettek, 
nem tudtam rendszeresen el-
járni az órákra. Az Autó-
közlekedési Tanintézetnél 
szeretnék elhelyezkedni, gya-
korlati oktatóként. Elég ne-
héz oda bejutni, de bízom 
benne, hogy sikerülni fog. 
Az elhatározásom nagyon 
komoly, és makacs vagyok, 

Elmosolyodik, rágyújt. Hu-; 
szonhárom éves. Szüleivel la . 
kik. Édesanyja otthon dol-
gozik a ház körül, édesapja 
traktoros, bátyja tehergép-
kocsi-vezető. Kedvenc tan-
tárgya a matematika. A 126-
os FIAT az első vagyona, 
amit saját keresetéből vásá-
rolt. Azt mondja, hat éve 
készül oktatónak. Eddig öt 
tanulója volt, akiket szíves-
ségből tanított meg vezetni. 
Mindannyian sikeresen le-
vizsgáztak. A hét három 
napján iskolába jár, kedden 
és csütörtökön pedig edzés-
re. A Szegedi Dózsa női fo-
cicsapatának csatára. 

— Ez nem olyan komoly 
sport, mint a vezetés, min-
denesetre jó szórakozás. Két 
hete voltunk Jugoszláviában, 
ahol a televízióból ismert 
Szabadkai Spartacussal mér-
kőztünk, döntetlenre. Van 
úgy, hogy védenem keli, de 
ez sem jelent különösebb 
nehézséget, mert Algyö kézi-
labdacsapatában kapus va-
gyok. Még a Kábelgyárban 
vettek rá, hogy elmenjek a 
lőtérre. MHSZ kispuskával 
és légpisztollyal szoktunk 
edzeni. Őrzök két porcelán-
kupát. Egyszer megyei ver-
senyt nyertem. 

Tóth Etelka pár éve majd-
nem közgazdász pályára lé-
pett. 

— Volt egy nagy lehetősé-
gem a továbbtanulásra. A 
„Munkásfiatalok az egyetem, 
re" akció keretében fölvéte-
liztem, és alkalmasnak ta-
láltak. Műszakira akartam 
menni, azonban furcsa mó-
don a közgazdasági egyete-
met javasolták, ahhoz meg 
nem volt kedvem. Nem saj-
nálom, hogy így történt, a 
vezetésben nagyobb örömö-
met lelem. Ha bejutok az 
ATI-hoz, majd igyekszem 
diplomás szinten oktatni a 
kezdőket , 

Rózsa Imre 


