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i Kitüntetések, 
piálnál postásoknak 

A Szegedi Postnigazga.c-
ság nyugdíjba menő dgigt-
zóft mindig ünnepélyes me-
retek között búcsúztatják. A 
munkában élenjárókat ez 

f lkalomból meghívják Sze-
edre, ahol kitüntetése vét 

jutalmakat adnak át tőbe 
évtizedes áldozatkész tevé-
kenységük elismerésekéit. 
Így történt ez tegnap Is-
Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád megye postahiva-
talaiban már-már megfázd h 
postásokat üdvözölt Ke-
resztes Mihály vszt-titkár, 
majd pedig Rozsa István, az 
igazgatóság vezetője vázol-
ta a múlt év eredményeit, 
és ismertette a kazal i ivó 
terveit. Elmondotta többek 
között; a posta muruvajat 
mindenütt elismerik annak 
ellenére, hogy komoly mun-
kaerőgondjaik vannak, Ba-
a közeljövő ezen is geg't, 
m#rt a hárem megyéoen 
négy szakközépiskolában 
több mint százan tanulják 

a szegedi postg-
szakközániekoíaba 
óta túljelentkezef 

galml és 
műszaki 
már évek 
van. 

Az Idős postásokról Is 
gondoskodnak- Szegeden, a 
nyugdíjasok az igazgatóság 
épületében működő konyhír. 
kaphatnak kedvezmény* 
áron ebédet. Arra töreaeb-
nek, hogy a közeljövőben 
Kecskeméten és Békéscsa-
bán is megnyíljon a posta 
sok klubja. 

Az ünnepség befejezése-
ként több dolgozó kitünte-
tésben és jutalomban része-
sült. A Kiváló Munkáért ki-
tüntetést kapta Buta Rándor. 
Sroczkó István, Horváth An-
Tal, Kálmán Ádám. dr 
Marth Qyuláoé és Pokregz 
Jánosné. Miniszteri Omá-
retben részesült Gáltk Pá» 
Homoky Istvánná. Jacsc 
Erzsébet. Morsgvszkl Jőzsef-
né és Temesi Richárd. Ve-
zérigazgatót Pigséretet nvol-

wndr t f s , l o g y a Ped>8 kileneen kap 
bájai, a kisteleki pqstafor- tak. 

Inlerbafett 7 9 
Interbalett '79 címmel feb-

ruár 19-től hazánkban ren-
dezik meg a szocialista or-
szágok első baJettművézzeti 
találkozóját, A táncművészet 
e kiemelkedő nemzetközi se-
regszemléje — amaiyre Bul-
gáriából, Csehszlovákiából, 
Kubából, Lengyelországból, 
az NDK-ból, Romániából és 
a Szovjetunióból várnak ven-
dégegyütteseket — lesz az 
első alkalom arra, hogy a be-
mutató közönsége mellett a 
találkozón részt vevő csak-
nem 400 művész és táncmű-
vészeti szakember is megis-
merje a testvérországok leg-
újabb táncművészeti törek-
véseit, 

A főként bemutatókból 
álló rendezvénysorozatnak 
zömmel a Fővárosi Operett-
színház lesz s színhelye, ahol 
több mint egy héten át na-
ponta más-más oragág tánc-
művészeti együttesei, közöt-
tük nyele külföldi és két ha-
zai társulat művészei mu-
tatják be az utóbbi években 
született, újszerű művészeti 
megoldásokon alapuló pro-
dukcióikét. 

Februárban, immár 21 alkalommal 

Mezőgazdasági könyvhónap 
kat és plakátokat elküldte bély a kertészetek tavaszi 
az ország minden pontjára. 

Nyolc kiadó, 
negyvenkét mű 

Az idén nyolc kiadó 
művet jelentetett meg 
könyvhónapra, összesen 
ezer példányban. Adott 

42 
a 

506 
te-

hát a lehetőség ahhoz, hogy 
a könyvesboltok mielőbb ki-
egészítsék szakkönyvkészle-
tüket. Ha időben és megfele-
lő mennyiségben rendelik 
meg 
nem 

A könyv akkor válik iga-
zán értékké, ha már elolvas-
ták és tartalmát, mondani-
valóját kamatoztatják- Azaz 
felhasználják az egyén, és 
az egésg társadalom érdeké-
ben. 

A mezőgazdaságban dolgo-
zóknak is — legyen az mér-
nök, szakmunkás vagy beta-
nított munkás kall a jó 
könyv, kell a szakirodalom. 
Ezekből, az egyre színvona-
lasabb alkotásokból, olyan 
tudásanyagot meríthet az ol-
vasó, amellyel később mun-
káját könnyítheti, látókörét 
bővítheti. 

Kz idei megnyitó: 
Kalocyón 

Az idén fébrhárban immár 
82. alk^Jommal rendezik meg 
g mezőgazdasági könyvhóna-
pot. Tavaly Makó volt az or-
szágos megnyitó ünnepség AFísz--b°ltíainak kirakatai-
házigazdája, 1070. február b ó l s e n 1 hiányozhatnak a 
í - án azonban atgdja a sta- fi,ápen elrendezett, jó szak-
fétabotot Kalocsának. Ezután könyvek, 
tart ják majd meg az ország 
J9 megyéjében is a mgsnyb 
tókat — Csongrád megyében 
február 6-án ÜUésen. 

A könyvhónap legfonto-
sabb célkitűz|gej: a mező-
gazdasági szakirodalom irán-
ti érdeklődés fekozéée ÓS ÚJ 
plvasótábor kialakítása. I b -
feen az akcióban fontos sze-
rep jut a szakkönyvek ás 
folyóiratok {terjesztőinek. 

felkészüléséről beszél majd. 
Ásotthalmon a libatenyésztás, 
Rúzsán az új szőlő- és gyü-
mölcsfajták részletes ismer-
tetését tervesík. 

A mezőgazdasági könyv-
hónap rendezvényein kiállí-
tott és árusított szakkönyvek 
mellett a szemléltetéshez 
eredményesen felhasználha-
tók a mezőgazdasági kisfil-
mek is, amelyeket a Csong-
rád megyei Továbbképzési 
ég Módszertani Intézet 

a boltok a könyveket, e b b ő l a z alkalomból - elő-
fordulhat elő többé a m e n t e s e n kölcsönöz az igény-

tavalyi eset, amikor is há- jőknek. 
romszor annyi könyvet igé-
nyeltek a vásárlók. mint 
amennyit kínáltak a keres-
kedők. Az érdeklődés felkel-
tésének egyik eszköze a lát-
ványosság, Ezért a falvak 

A jövő tanévr* is 

Várja a falusi, tanyai gyerekeket 
a szegedi diákotthon 

folyamatosan kere-
az Iskolákat, ahol 

közvetlen tájékoztatást ad-
nak az adott községből érke-
zett tanulók félévi eredmé-
nyéről, és a benépesítéshez 
adnak segítséget. Ugyanak-
kor a diákotthon ajtaja m'n-
denki előtt állandóan nyitva 
áll. hogy .az érdeklődőknek 
felvilágosítást adjunk. Vá-
runk minden községi vezetőt, 
pedagógusokat, szülőket, ta-
nulókat, hogy a helyszínen 

A megyei tanács végrehaj- ségiző közül egy megy a gógusal 
tó bizottsága 1977. július szegedi színház tánckarába, sík fel 
26-án hozott határozatot a Az elért eredmények annak 
Csorigrád megyei tanács köszönhetők, hogy valóban 
diákotthonának működéséről, jó tanuló gyermekek kerül-
A határozat kimondja: „A tek hozzánk- A kezdeti ide-
diákotthon vegyes beiskolá- genkedés a falun dolgozó pe-
zású, általános és középisko- dagógusok részéről, szülők 
lás korú tanulók szamára részéről megszűnőben van. 
nyújt otthont. A felvételnél Látják eredményeinket és 
e l ő n y b e n k e l l r é s z e s í t e n i a tapasztalják, hogv ml is a 
fizikai dolgozó szülők h á t r á - társadalom részére neveljük 
nyos körülmények között élő a jövő nemzedékét, lehetősé-
danya, község) tehetséges geinket felhasználva, 
gyermekeit. A felvéteti ará- jjem hallgathatunk arról közvetlenül győződjenek 
nyokat úgy kell kialakítani, 6 e m > hogy tanulóinknál ta- m e S az életünkről. Múlt ten-
bogy a felvettek zöme (két- paSztaJunk hiányokat, mely évben több iskola élt a U-
harmada) általános iskolás a x ú j és a régi tanterv alap- togatást lehetőiéggel, mely-
korú legyen." ján dolgozó iskolák különb-

A határozat megszabta a gégéből adódik- Ezen a diák-
diákotthon célját, f e l a d a t á t , otthon 15 pedagógusa, a tn-
Jelenleg tanulóink 86 száza- nárképző főiskola tanárjelölt-
léka fizikai dolgozó szülők és az iskolák pedasógu-

sai segítenek korrepetálások-
kal, külön foglalkozásokkal. 
A diákotthon pedagógusai 
Valamennyien szakos taná-
rok. 

Közvetlen előttünk álló 
zalék" legnagyobb része falun feladatunk a diákotthon be-
él. Pillanatnyilag több kö- népesítése az 1079—BO. tan-
zépiskolásunk van a meg- é v r e , A benépesítésre vonat-
engedettnél, melynek csök- , \ . . . . l . . . . , , , , .., 
kenfése a következő egy-két 1 ( 0 2 0 tájékoztatót a megyei adunk tehetségük 
óv feladata. tanács művelődésügyi eeztá- koztatására. 

A felvett tanulők Bt álta- lyától az iskolák már meg- Csóti Szilveszter 
lénos és négy középiskolába kapták. A diákotthon peda- igazgatóhelyettes 
járnak. A* iskolák igazgatói, . , . , . . , . 
pedagógusai a tanulók maga-
tartásával, szorgalmával, ta-
nulmányi munkájukkal elé-
gedettek. Ezt az elért ered-
mények is igazolják, mert 
másfél éves tevékenységünk 
ideje alatt átlag tanulmányi 
eredményünk 4 egész felett 
volt. A diákotthon létjogo-
sultságát bizonyltja az is, 
hogv 1977-—78. tanév végén 
továbbtanulásra jelentkezet-
tek a választott középisko-
lákban, felsőfokú Intézmé-
nyekben eredményesen meg-
állják helyükét- Jelenleg 34 
nyolcadik oeztályos tanuló 
közöl egy jelentkezik szak-
munkásképzőbe, a fiz érett-

nyán él- Eddig a határozat-
nak, úgy gondolom, eleget 
tettünk, mert a 14 6zózaJák 
fizikai dolgozó szülőkkel köz-
vetlen kapcsolatban álló ér-
telmiségi (például tanyai, fa-
lusi pedagógus). Az 56 szé-

pek következtében a tanulók 
bátran jöttek a diákotthon-
ba. Jól érzik magukat, az 
elért eredményeik miatt szé-
gyenkezni valójuk nincs. 
Ugyanakkor javasoljuk, hogy 
a községből bekerült ta-
nulóitat hívja meg az iskola 
beszélgetésre, tájékoztatásra-
Bízunk abban, hogy a Jövő 
tanévre újabb tehetséges, 
szorgalmas tanulók kerülnek 
diákotthonunkba, akiknek 
minden lehetőséget m ég-

it i bon m-

Táblák 

Elifadiiolr, 
tLmvGtittsek 

A megyei programok kö-
zött sok érdekes rendezvény 
kap hgjyet. Csongrádon a 
városi művelődési ház klub-
helyiségében a szőlőtelepí-
tésről, a Vörös Csillag Tsz 
központjában a« állattenyész-
tésről, a Mezőgazdasági Szak-

Tegnap délelőtt, a Hazafias munkásképző Intézetben a 
Népfront Csongrád megyei vadászatról tartanak elő-
litkárságán ai halyi könyv- adást. A szentesi körzethez 
barát bizottság" megvitatta a tartozó Nagymágocsra, Szék-
könyv hónap szerdbzesi kér- ktíiasra is meghívott, jeles 
déseit. Ez a bizottság fogja szakemberek utaznak, hogy 
piajd irányítani és ellenőriz- a z állategészségügyről, a nő-
ni a program pontos végre- vényvédelemről, o kertészke-
hajtását is. Tagjai l(ö?4tt désről és a szerződéskötések 
olyan tapasztalt szakemberek jos! | szabályairól számolja-
tevékenykgdnak, akik már n a k be az érdeklődőknek, 
évek óta vészt veszne!: bs- Hódmezővásárhelyen az elő-
sonló rendezvények sikeres adásokat diavetítések és 

r r . " t s - ó s i b e m u t a t ó k t a r k í t -
j á k . M a k ó n Huszár J ó z s e f , a 
k ü - g a z d a s á g t é s a g r o ö k o n ' i . 

iriai F tényezők szerep-érő'• 
Kiszombaron <jr, Tóth Mi-

Jebonyolításában. 
A Mezőgazdasági 7 Könyv-

kiadó a jelentős -re 'egv 'hó-
napig 
s o r o z a t 

tartó;»— rendezvény -
tat propagáló rÖMlápo-

Barátsági napok 
Magyar—lengyel barátsági dányban. 

n a p o k - k e z d ő d t e k 
csütörtökön Gyulán 

Rendezője a 
tegnap, zafias Népfront Békés 
és Zsar. gyei bizottsága. 

Ha-
me-

a Duna-kanyart 
Ugrásszerűen növekszik a nya. Ezért döntöttek úgy, 

Quna-kanyar idegenforgalma, hogy a 46 millió forint köz-
mint az ma már kétségtele- ponti fejlesztésialap-támoga-
nül megállapítható, egyre na- tás felét a visegrádi csatpr-
gypbb mértékben tehermen- nahálózat gerincvezetékének 
tesítheti a Balatont. E íunk- megépítéséhez adják. 
CÍóját azonban csak a meg- A z l d é n megkezdődik a 
levő eszközök még céltudato- Buna-knnyar regionális fej-
sabb felhesználúsa révén Jegztési tervének feiülvissgá-
tUdja 9 kívánt mértékben j a l a ) a m e i y t i ok gorán a töb-

— ©lapította meg b | Hösött figyelembe veszik 
csütörtöki, Budapesten meg- s Nagymaros térségében kez-
tartott ülésén a Duna-kanyar d M Ö trőmflvl építkezéseket. 
Intéző Bizottság. A testületet A i elkövetkező években 
Gsanyi Loránd főtitkár tájé- eaorgalmazni kei! a kempin-
koztatta ez elmúlt esztendő g B k építését a Duna mindkét 
munkájáról, az idei tenniva-
lókról. 

Az Intéző bizottság tagjain 
vitában elmondották, hogy a 
Duna-kanyarban változatla-
nul gond a közművesítés hiá-

partján — állapította meg az 
Intéző bizottság —, mivel a ta-
pasztalatok szerint a fő sze-
zonban rendkívül nagy az 
úgynevezett vadkempingezők 
száma. (MTI) 

Mária-évforduló 
Móric? Zsigmond születé- ház- t. A család egykori ott-

3áí»k 100. évfordulója tiszte- hónát eredeti állapotában 
létére 9zámos nemzetközi és állítják helyre, 
országos Jellegű rendezvény- A centenárium alkalmából 
nek ad otthont Szabolcg- avatják fel Móricz mellsiab-
Síatmár és székhelye: június rát. Az író munkásságának 
10—15. között például Nyli- szenteli tíz napját, ítuau.Z-
"gyhúzán randezik a Móric*- tu* 1-Mi a n.yíragyházi hon-
"opdítók nemzetközi tanács- iimereU nyári egyetem is. 
'.[Oíáiát. Ebből az alkalom- Lgyanctak Nyíregyházán a 
ból bibliográfiát is kiadnak Nemzeti Színház, a Kapöö-
a szocialista országokban vári Csiky Gergely Színház 
magjelent Móricz-művekről, ás a Debreceni Csokonai 
s szemelvénygyűjteményt ls Színház társulata adja elő 
összeállítanak a művek Uül- Móriez egy-egy darabját. Az 
földi fogadtatásáról. Július évforduló tiszteletére a nyír-
2-án az író szülőfalujában, egyházi filmszínházban ün-
Tiszaeséesén megnyitják az nepi filmhetet rendeznek. 

^Újjáalakított Móricz emlék? (MTtt 

Tiszta udvar, rendes ház 
Gyanús nekem a azorn- rendje ás módja szerint 

szád ház. Bizonyára pro- Ilyen alapon azonban a mi 
tekejójuk van az Ottlakók- házunk is viselhetné a táb-
nak. Ez egészen biztos, mert lát, aőt, valamennyi tarjáni 
másképpen miért csak ők lakóépület. 
kaptak volna táblát a ház 
falara, meiy fennen, ponto-
sabban az első emelet ma-
gasságóban hirdeti a Buda-
pesti körűt járókelőinek, 
hogy ez M épület jogosul 1 
a megtisztelő eímra, hogy 
aszón iva: Tisza udvar, ren-
des ház. 

Szó, ami azó — erről meg-
győződtem — a ház tánv-
leg rendes. Rendes házgyá-
ri panelekből készült, annak 

Mindezen tények csalha-
tatlanul bizonyítani látsza-
nak a protekció tényét De 
protekció volt, van, s való-
színűleg esökkenő mérték-
ben lesz a jövőben i s - , . 

Én mást nem értek. Nem 
tudom, hogy önöknek is fel. 
tflnt-e, kedves pjvasók? 
Tarjénban nincsenek udva-
rok. 

A szomszéd ház gyanús 
nekem. 

A ruhatár kőtelező 
Betértem a minap egy átnyújtottam a forintost, te 

söritalra a Bábos étterem- nyerébe vette az érmét, i 
ba. Kinn f»gy és hó ós Ci4» lágyan megsimogatta. Aztán 
rt, mint monda a köllő; csak ennyit mondott: 
benn pedig — mint ez majd 
alább bebizonyosodik — ka-
pun belüli munkanélküli-
Ság, mint mondá a kapor-
ezakállú közgazdász. 

Betértem, s szemközt volt 
a tábla: A ruhatár köte-
lező. 

— E j ma az első! 
Körbepillantottam, s kons-

tatáltam, hogy mindég va-
ló, Az összes vendég kabát-
ban ült az asztaloknál. 

— skóetában vagyok — 
gondoltam először. 

-re- Magyarországén va-
Családunk hagyományai gyök, ás nem ártek vala 

közé tartozik a táblák tisz- mit — gondoltam másod' 
telet®! vettem tehát egy bal szor. — Állig öltözött ven-
kanyart, • kabátomat eay déget nem volna szabad ki 
könnyedmozdulattal,átnyúj- szolgálni! 
tottam a ruhatár őrzőjé- — Az üzlet vezetőjének 
nek, ki — bármily hihetet- két keze van, az egyik nem 
jen! — állát majdnem a föl- tudja, mit csinál a másik 
dia ejtette 1® a viggzafoj- — gondoltam végül, 
tett csodálkozástól. Mikor Most is itt tartok. 

Tisza folyó 
Ezt a táblát több helyütt 

is láttam, már, Hogy pontos 
legyek, a Kék fény stílusá-
ban Írom le: tartózkodási 
helye általában a Tiszát át-
ívelő hidak közvetlen köze-
lében, az út Jobb oldalán 
van- A táblának több vál-
tozata »3TOere|e3. Vannak 
flngyva folyó. Körös folyó 
és egyéb folyó feliratúnk ls. 

A táblák az utakon köz-
lekedők tájékoztatását szol-
gálják. Erre módfelett nagy 
szükség ven. Különösen a 
Tjsza folyó feliratúakrs 
mert ha nem 

nem folyó, hanem szálloda 
vagy áruház, mert Tisza el-
nevezésű ilyenekből is van 
Lóvén, hogy egyáltalán nem 
hasonlítanak egymásra -
folyók és a szállodák, ez 
érthető ts. 

Különben mi volna a 
magyarázat? 

További javaslataim: Sze-
ged város — Csongrád me-
gye székhelye, Budapest vá-
ros — főváros — Magyar-
ország székhelye. 

Bocsássanak meg morbid 
iratúakra Javaslataimárt, de Idegesít, 
volnának, ha hülyének néznek. Önö-

könnyen azt hihetné valaki ket nem? 
a hídról lenézve^ hogy ez Petri Ferenc 

¥ 


