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Hotel DELEP '79 
• • 

1. Összkomfort egy százasért 
Az osztályvezető teljes hol hallottam: a munkahely- Látja az osztályvezető, el-

gőzre kapcsolva ta r t ja a kis- tői távol lakókat 50—60 kilo- kalandozott a tekintetem, 
előadást a szájtátva hallgató méteres távolságra is napon- Megáll, vá r ja a kérdést, 
közönségnek — nekem —, ta hozzák-viszik, s ők most — Mennyibe kerül a válla-
olyan hevülettel, mintha aka- ezernyolcszázán vannak. A latnak, hogy van, aki nem 
démiai székfoglaló lenne, munkásszállításra pedig 32 becsüli a szállót? 
mondjuk ,.A munkásszálló, millió forintot költöttek. Kö- — A beszakított ajtók, ki-
mint szociális vívmány rep- zel 40 millió tehát a munka- vert ablakok, eltört, leszerelt, 
rezentatív analízise a mun- erő megtartására — autó- ellopott v ízcsapok. . . szóval a 
kaeró-gazdálkodás tükrében" busszal, munkásszállóval — tudatos rongálás évente öt-
címmeL Kapkodom a fejem, vagy ahogy az egyik .lakó venezer forintra rúg. 
a röpködő adatok értésének mondta, a „Hotel DÉLÉP"- * 
igényétől hajtva, s már tu- pel. Szorgosan jegyzek, bólo- Az osztályvezető szépít, 
idom, tizenkilenc éves a szálló Hatásomtól már lassan mene- — Ne higgye, hogy ez va-
kisebb fele, tizenöt a na- tet vág nyakamon az ing- lamt melós sajátosság. Be-
gyobblk, 855 munkásnak van gallér, mikor hirtelen meg- szélgettem szállodás kollé-
benne hely; tavaly 98 száza- akad a szemem az ajtón. gákkal, ők mesélték. A (jó-
lék volt a „kihasználtság" (ez Különös. A zár környékén nevű szegedi szállodában a 
díeaére válna egy szálloda- nincs repedés, nem lötyög a tudományos konferencia 
nak is), itt pedig ötszáz DÉ- kilincs, nincs beillesztett fa- résztvevői laktak, s az egyik 
LEP-doigozó lakik, a többi rostlemez a kifűrészelt a j tó- professzor szobájából eltűnt 
a Huszonnégy alvállalkozó szárnyon. a telefon. A szobaasszony 
cégtől jött hosszabb-rövidebb Beírás a portásnaplóban: mondta, „a professzor úr tás-
Idóre, s még azt is, milyen „az 521-es szobát fel kellett kájAban van". Erre beénftet-
aokba kerül a „munkaerő törni, mert . . . lakó elvitta ték a készülék árát a szám-
megfelelő körülmények kö- a kulcsot." Másutt: „a 115-ös iába a prof pedig szó nél-
zött való elhelyezése". Tavaly szobát fel kellett t ö r n i . . . " kül ' kifizette. Hiába, ott 
9 millió 700 ezret költöttek Ezeknek a portásnaplóban diszkrétebben mennek a dol-
rá, fél éve már fúr ják , fa- nyomuk van, soknak csak a gok' 
rágják, hogy az 1977-es ÉVM- karbantartók munkalapján. — Hány fegyelemsértőt 
rendelet normáinak megfele- J á r j u k az emeleteket a cso- büntettek meg tavaly? 
lően II. kategóriás szálloda portvezetővel — tucatszám — Hetet. Mind kitiltottuk, 
lehessen. Hideg-meleg víz mutat ja a betört, néhol szí- Az ilyenek rontják a szálló 
minden szobában, „összkom- lánkokra hasadt szélű a j tó- hírnevét 
fort egy százasért". Egészen kat. l a n t maradt a kulcs? ' Vonat, bóbiskolók a fülke 
pontosan; egy munkás egy Elaludt a szobatárs a zárt a j - sarkában. Felráznak: igazol-
hónapra 105 forintot fizet a tó mögött? Durr bele! Har- tatás. Adom az igazolványom, 
ben t lakásé r t . . . madszorra biztosan nyílik. Hol lakik Szegeden? 

* — Ki csinálta? — Kossuth Lajos sugárút 
Bólogatok egyetértően, el- — Tényleg, ki? Nincs 72 /B. . . 

Ismerőén, közbe-közbecseng ilyenkor gazdája. Mi fölírjuk, Á munkásszálló? 

Erőművek 
együttműködése 

Hatékony együttműködés 
alakult kl hazánk első, az 
Inotal November 7. erőmű 
részeként működő nagy tel-
jesítményű csúcserőműve és 
a krasznodari észak-kauká-
zusi erőmű között. A szak-
emberek cserelátogatása 
immár rendszeres, és ennek 
során együtt elemzik ol-
csóbb tüzelőanyagok fel-
használási lehetőségeit is. 

emlékezetemben, amit más- az asztalos meg javítja. 

U | f i l m 

Rafferty és a lányok 
Színes, magyarul beszéld kintve bamba hölgyeket ok-
amerikai film. I r ta : John tat autót vezetni (lám, Ame-
Kaye. Fényképezte: Ralph rikában ennyi whiskyvel is 
Woolsey. Zene: Artio But- lehet), s a lányok kedvéért 
lcr. Rendezte: Dick Ki- képes ezer kilométerekre el-
chards. Főbb szereplök: bócorogni, bölcs módon szá-
Alan Arkin, Sally Keller- molva a ténnyel, hogy ido-
maim, McKcnzie Phillips, közben állásából úgyis ki-
Megjelenik az ördög és így rúgták. S aki végül az ár-

ezól: „En mondom, valami vaházba visszatoloncolt Fris-
b a j van az olyan emberrel, bee apjának ad ja ki magát, 
aki nem szeret jókat enni, hogy magával vihesse, to-
nagyokat inni, mulatozni és vábbi Időtlen csavargásokra, 
kerüli a szép nők társaságát Irigyelni lehet ezt a Raffer-
Az ilyen ember vagy beteg, tyt. Nem szeretni viszont le-
vagy titokban gyűlöli em- hetetlen. Gátlástalan bohém, 
bertársait." Az ítélet kissé felelőtlen „bolygó amerikai?" 
sommás, jóllehet maga Bul- Lehet, hogy csak egyszerü-
gakov í r ta le a tagadás szel- 611 aranyos pasas. Talán ő 
lemének fenti megnyüatko- az ördög. Ha az, ebben a 
zását A Mester és Margarl- szellemes-kellemes, igazán 
tóban. A Gonosz most újból szórakoztató, ráadásul igen 
megjelenik és fülünkbe súg- jó dalokkal is tarkított 
ja — amennyire a country- filmben csak üdvözölhetjük, 
zenétől hallani lehet—, csá- Mert — amúgy mellékesen 
bos jelszavát ebben a film- — tegyük csak szívünkre a 
ben: vesszen a konformiz- kezünket: kit ne fogna el 
mus! néha a nosztalgia, amolyan 

Az a szerfelett sajátságo- mindent-bele hangulatban, 
san értelmezett szabadság, hogy szabadon és lármásan, 
amellyel Rafferty és vízió- mulatozva költözzék el eb-
szerű autójába fölvett két 1*51 az árnyékvilágból, tete-
hobó-leányzó haverja él, rnes mennyiségű alkohol és 
Jack Kcrouac Úton című duhaj széplányok társaságá-
„USA-pikareszkjét" idézi, ban? Ilyenkor van szükség 
Apró csibészségek, morális Raffertyre. Nyugodtan hív-
gátlásoktól mentes, valaho- hatjuk. Biztosan segít majd. 
gyan mégis aranyos, kama-
szos-nekiszabadultan bájos 
„balhék" Las Vegasban és 
tovább, az Egyesült Államok 
városaiban, bárokban, játék-
termekben és benzinkutak-
nál. Rafferty vigyorgó mot-
tója lehetne: „A csajom ott 
áll, én meg ittam." Iszik is 
becsülettel, a whiskys üve-
gek számolatlanul, és mon-
dani sem kell, polgárilag ab-
szolút lehetetlen helyeken 
repülnek ki az autónak csak 
Jóindulattal nevezhető jár-
gányból, amelybe ki- és be 
Rafferty csak az ablakon át 
közlekedik, így egyszerűbb. 
Közben átmeneti „csaja", 
Mac ott áll valóban, mond-
juk a benzinkútnál, elcsa-
varva a zsenge kútkezelő fe-
jét, figyelmét elterelendő, él-
Jen a konvenciótlan ingyen-
tankolás! Közben a másik 
útitárs, Frisbee málészájú if-
jú slapót (hiába, ragad ránk a 
terminológia!) szállodába 
csábit, kissé kifosztja, majd 
meglép, hogy megvehesse a 
cowboykalnpot Rafferty-
aek. Aki foglalkozását te-

Dnmonkos László 

A másik igazoltató vissza-
lép. Végigmér, fanyar mo-
solyra rándul a szája. Nem 
értem. Belemélyedek az ú j -
ságba. olvasom a rendőrségi 
híreket. Meglopta munkatár-
sát X. Y. (Szeged, Kossuth 
Lajos sugárút 72/B), a többi 
már nem is érdekel, csak 
ami a zárójelben van. (Re-
mélem, azóta X. Y. is „záró-
jeles".) 

Az újságban évente több-
ször szerepel a saját Ideigle-
nes lakcímem. Nyolcszázunk 
lakcíme. Raj tunk a bélyeg. 
Elég! Keresni kéne már egy 
jó példát. Egy. pozitív, hőst, 
mondom, s belebotlok. Nehéz 
sorsról árulkodó, gyötört arca 
vonzza tekintetemet, fülem 
tágra nyitva, tollam szágul-
dásra kész. — Gyere pozitív 
hős, mondd ide a Paxomba, 
meg a szívembe-lelkembe a 
szép történetedet, én meg 
majd leteszem az olvasó asz-
talára: no lám, jók az embe-
r e k . . . Vagy milyenek? 

Igriczi Zsigmond 
(Folytatjuk.) 

Orosz nyelvi 

verseny 
A szegedi Ifjúsági Ház-

ban és a Radnóti Miklós 
Gimnáziumban megrende-
zett orosz nyelvi országos 
középiskolai tanulmányi 
verseny szegedi döntőjében 
az általános tantervű cso-
portok tanulói között Pad-
lás Zsuzsanna, a Ságvári 
Endre Gimnázium növendé-
ke végzett az első helyen. 
Tanára: Pénzes József né. A 
második Tóth Zsuzsanna 
lett, aki ugyancsak a Ság-
vári gimnázium tanulója. 
Tanára: Békéi Lászióné. A 
harmadik helyre Sziklahe-
gyi Éva, a Tömörkény Ist-
ván Gimnázium diákja ke-
rült, tanára: Nádas László. 

A tagozatos csoportok 
versenyét Palotás Aranka, a 
Radnóti Miklós Gimnázium 
tanulója nyerte. Tanára: 
Kőhegyi Erzsébet. A máso-
dik helyet szintén a Rad-
nóti növendéke. Belájszki 
Náda szerezte meg. Tanára: 
Ágoston Károly. A verseny 
harmadik helyezettje Bor-
bély Ildikó, a Ságvári gim-
názium növendéke, tanára: 
Gábris Ida. 

Az áprilisi országos dön-
tőbe az első helyezettek ke-
rültek. 

Emlékezés 
Czibula Antalra 

A szegedi numkásmozga- vett a munkásmozgalomban 
lom karakteres egyénisége, A „szegények ügyvédjeként" 
dr. Czibula Antal emléke tartották számon, 
előtt haj t ma fejet az utó- Czibula Antal kiterjedt 
kor, születésének századik közírói és szépirodalmi mun 
évfordulóján. A régiek még kásságáról is ismert. Nag-
ismerték, hiszen jó négy év- visszhangot váltott ki 1927 
(ízeden keresztül dolgozott itt ben megjelent várospolitika 
a munkásmozgalomban. Már munkája, „A gazdag város 
a századfordulókor aktív po- szegénysége". Irt regényt Pil 
litikus volt, s a fiatal ügyvéd lich Kálmánról, s verses-
a tudományos szocializmus- könyvet is kiadott „Tövisko-
sai, s annak propagandájá- szorús fejek" cimmel. 
val ls foglalkozott. 1905-től Egész élete, munkássága 
tagja volt a Szociáldemokra- Szegedhez kötötte Czibula 
ta Pártnak, 1908-ban „Marx- Antalt. Sokat foglalkozott a 
asztaltársaságot" szervezett város jövőjével, mint gon-
Szegeden, részt vett a mun- dolkodó is, mint közéleti em-
kás dalárda megszervezésé- ber is. Teljesen természetes, 
ben, baráti kapcsolata volt hogy a felszabadulás után. 
Juhász Gyulával. A fronton ha már idős fejjel is, kez-
is szolgált, s az 1918. évi dettől részt vett a politiká-
poigári demokratikus fórra- ban, a közéletben. A Szociál-
dalom után, hazatérve bon- demokrata Párt városi szer-
takozott ki igazán politikai vezete elnöki tisztébe emelte 
pályája. A tavasz a polgár- a puritán munkásmozgalmi 
mesteri székben találta 1919- harcost, aki a közigazgatás 
ben, a proletárforradalom újjászervezésében szerzett ér-
győzelme után pedig Udvar- demeket. Kezdetben a nép-

di János és Wallisch Kálmán j ó l é t i ügyosztály helyettes dt János es wallisch tíatman vezet6je vf)U m a j d a men(, 
mellett a városi direktórium kültügyi hivatal vezetését 
tagja lett. kapta feladatul. A Szegedi 

Elvhűségét bizonyítja, hogy Ügyvédi Kamara is elnökévé 
a francia megszállás után, választotta, s megkapta a 
amikor a direktóriumnak el tiszteletbeli főügyész címet 
kellett hagynia a várost, to- Politikai pályafutása nem 
vább dolgozott, s csak a vé- volt töretlen, 1948-ban párt-
letlen mentette meg az el- jávai is összekülönbözött. Ek-
lenforradalom véres bosszú- kor már hatvankilencedik 
jótól, ö t és fél évre ítélték, évében járt, és lassanként in-
melyből két és felet tartót- kább szemlélője, mint alakí-
ták fogva. Hivatását nem tója lett a népi demokrá-
folytathatta, megfosztották ciáért folytatott küzdelem-
doktori címétől is. A kény- nek. 
szerű éveket leginkább írás- Születésének 100. évfordu-
sal, előadásokkal töltötte, lóján olyan munkásmozgalmi 
Csak tíz év múltán folytat- harcosra emlékezünk, aki 
hatott ú j ra ügyvédi gyakor- egész életében hűséggel, té-
lutót, mert „nem tanult a hetséggel és hittel szolgálta a 
múltból" és továbbra is részt társadalmi haladást. 

Korrózióvédelmi 
pályázat 

A korrózió évente mintegy 
12-15 milliárd forint kárt 
okoz a népgazdaságnak. En-
nek csökkentésére — ú j el-
járások, védőanyagok széles 
körű elterjesztésére — az 
OMFB korróziós állandó bi-
zottsága rendszeresen, há-
romévenként pályázatot hir-
det. Erre 1979. április 20-ig 
lehet jelentkezni. 

Hagymaolaj - 1 0 0 ezer dollárért 
Bővült a szatymazi feldolgozó részleg 

Ma már a szárított hagy- megyei ZÖLDÉRT Vállalat fogyasztásra, vagy konzerv-
mánál is keresettebb Külföl- bővítette a szatymazi tele- ipari célra kevésbé alkalma-
don a fűszernövényből ké- pén levő feldolgozó részié- sak. 
szült olaj. Ennek egyik ma- get. A meglevő, egyenként Általában egy vagon apró 
gyarázata, hogy kis helyen négy köbméteres vízgőz- hagymából egy kiló olajat 
tárolható, könnyen szállít- desztilláló üst mellett másik készítenek, és adnak át a 
ható, ugyanakkor koncent- kettőt helyeztek üzembe. MEDIMPEX Gyógyszerkül-
ráltan tartalmazza az íz- és Így most már naponta fo- kereskedelmi Vállalatnak 
aromaanyagokat. A másik lyamatos műszakban két- exportértékesítésre. Eddig 
ok pedig az. hogy Hollan- száz mázsa nyersanyagot már — az őszi idény óta — 
diában abbahagyták a gyár- tudnak feldolgozni. A víz- több mint száz kilót állítot-
tását, mivel az ottani, mag- gőzdesztillációs olaj-előállí- tak elő, amelynek értéke 
ról termesztett vöröshagy- tás egyszerű technológiát körülbelül 100 ezer dollár, 
ma gyengébb beltartalmi igényel, mindössze gőzka- Külföldön gyógyszeripari 
értékű a makóinál s így zán, üstök, hűtő és olajéi- alapanyagként és az étter-
feldoigozása illóolajnak ke- választó tartályok kellenek mekben — felhígítva — 
vésbé gazdaságos hozzá. A ZÖLDÉRT telepei- ételízesítőként használják. 

. . . .__. . ' . . , , ről olyan kisméretű, úgyne- Várhatóan még mintegy 70 
A világpiaci igenyekhez v e z e t t e g y é b m i n 6 s é g ű t er- ezer dollár értékű vörös-

alkalmazkodva, a lehetőse- méseket szállítanak Szaty- hagymaolajat állítanak elő 
get kihasználva a Csongrád mazra, amelyek közvetlen a szatymazi „miniüzemben". 

Jelentkezések középiskolába 
Száztízennyolcezer nyolcadikos 

% 
Ezekben a napokban már könyvet adott ki, amelyeket ségügyi követelményeknek 

egyre több általános iskola eljuttattak az általános is- is meg kell felelniük, 
adja postára továbbtanuló kólákba. Ezeket az idén kü- A tanulók a továbbtanu-
nyolcadikosainak jeientkezé- lönösen nagy érdeklődéssel lásl lapjukon változatlanul 
si lapját, középiskolának cí- forgatták a pedagógusok és két iskolát jelölhetnek meg 
mezve. A lapok továbbítá- szülők, a gyerekek is. A függetlenül azok típusától 
sának végső határideje: gimnáziumokban ugyanis A szakközépiskolákban és a 
március 20. Az idén az or- szeptembertől ú j tanterv gimnáziumokban túljelent-
szág általános iskoláinak szerint kezdődik meg az el- kezés esetén a tanulöka' 
nappali tagozatán a tavalyi- sősöknek a tanítás, a szak- beszélgetésre hívhatják be 
nál mintegy ötezerrel több, középiskolákban pedig to- a művészeti szakközépisko 
118 ezer nyolcadikos fejezi vább bővül az úgynevezett Iákban pedig felvételi viz? 
be tanulmányait, és túlnyo- szakmunkásképzési célú ga van. Ugyancsak felvétel 
mó többségük továbbtanul, osztályok köre. Az ide Je- vizsga alapján döntenek 
A gimnáziumok a végzettek lentkezők négy év múltán gimnáziumok matem&tit* 
mintegy 18—20, a szakkö- az érettségivel egyidejűleg II.—programozó, a speciá1 

zépiskolák pedig 27—30 szá- szakmunkás-oklevelet is idegen nyelvi, valamint p 
zalékát várják, a szakmun- kapnak. A tájékoztatók a ének-zene szakosított t r r 
kásképző intézetek pedig továbbtanulás feltételeit is tervű osztályaiba jetentk' 
59 400 — a tavalyinál 7500- közlik. zőknél. Ha a tanuló ké 
zal több — tanuló jelent- A középiskolai továbbta- szakközépiskolát jelöl me r 

kezésére számítanak. nulásra változatlanul azok az első helyen feltüntet-e' 
Az Oktatási Minisztérium a nyolcadik osztályt ered- középiskola igazgatója ápr ' 

középiskolai főosztálya a ményesen elvégző tanulók ' is 12-ig ad választ, elutas. 
pályaválasztás megkönnyí- jelentkezhetnek, akik szép- esetén pedig a lapo 
tésére gimnáziumi, valamint tember l - ig nem töltik be azonnal továbbítja a máso 
szakközépiskolai tájékoztató 1 7 életévüket A szakmun- d i k h e l y e n megjelölt isko' 

, , , , . , , ba. A gimnáziumok szakosf 
' kaskepzobe azok a fiatalok tott tantervű osztályaiba 

jelentkezhetnek, akik 18. és a szakközépiskolákba 
életévüket ebben a naptá- április 25-ig fejeződik be 
ri évben még nem töltik be. felvételi munka, a gimná 
A szakközépiskolába és a ziumokban, a gépíró é-

j szakmunkásképzőbe jelent- gyorsíró iskolákban pedir 
kezőknek az előírt egész- május 15. a határidő. 

Tűzvédelmi 
szaktanácsadó-szolgálat 
A Gépipari Tudományos lat segítséget nyújt a ber 

Egyesület szegedi szerveze- házások előkészítésével, te 
tének tűzvédelmi szakbi- vezésével, s a különbo 
zottsága megszervezte a tűz- termelési technológiák \ 
védelmi szaktanácsadói dolgozásával foglalko 
szolgálatot, amely mától szakembereknek a tűzvéde 
kezdődően folyamatosan, mi rendelkezések és szab 
hetenként egy alkalommal, ványelőírások értelmezésé* 
minden csütörtökön 15—17 hez, illetve a legalkslma 
óra között a Technika Há- sabb műszaki megoldások 
zában az érdeklődők rendel- kiválasztásához, 
kezésére áll. A GTE szervezte Ú1 szol-

A szaktanácsadói szolgá- gálát díjtalan. 


