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Munka és muvaltség 

Újra indul a vetélkedő 
Ölést tartott tegnap Sze-

geden, a megyei tanács szék-
házában a Munka is mű-
veltség kulturális mozgalom 
megyei operatív bizottsága. 
Dr. Kavact Miklósni, a me-
gyei tanács vb művelődés-
ügyi osztályának csoportve-
zetője értékelte a mozgalom 
1978/79. évi tapasztalatait. 
Elmondta, hogy az illetékes 
szerveknek a jövőben job-
ban kell ügyelniük a brigá-
dok szóbeli tájékoztatására, 
a közművelődési intézmények 
pedig határozottabban, aktí-
vabban támogassák a vetél-
kedőn részt vevő szocialista 
brigádokat Arra is ügyelni 
kell, hogy megfelelőbben al-
kalmazzák a versenyfelhívás 
szabályait figyeljenek a ver-
seny tisztaságára — főleg az 
iskolai végzettséggel kapcso-
latban. (Érettségi a „felső 
határ".) A felkészülés ide-
jén az eddiginél nagyobb 
mértékben kell igénybe ven-
ni a Hazafias Népfront segít-
ségét 

A kulturális brigádmozga-
lom múlt évi vetélkedői jól 
sikerültek, úgy tűnik, bevált 
a tavaly első ízben alkalma-
zott írásbeli megyei döntő-
megoldáa is. 

A megyei és a városi ta-
nács, az SZMT, a Hazafias 
Népfront és a KISZ megyei 
bizottsága, továbbá a Csong-
rád megyei Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetek Terü-
leti Szövetsége, az Ipari Szö-
vetkezetek és az Általános 
Fogyasztási Szövetkezetek 
megyei Szövetsége és a TIT 
megyei szervezete az 1979/80-
as évre ismét meghirdeti a 
Munka is műveltség vetél-
kedőt, a szocialista és a szo-
cialista címirt küzdő brigá-
dok kulturális mozgalmát. A 
brigádok nevezési határide-
je: 1979. november 1. A ne-
vezési lapokat három pél-
dányban kell a brigádoknak 
kiöltenlük. A folyamatos mű-
velődés, tehát a felkészülés 

időszaka jövő év márciusáig 
tart, márciusban a munkahe-
lyi, áprilisban pedig a terü-
leti vetélkedőket rendezik 
meg. A megyei döntő írásbe-
li része május 18-árt, a szó-
beli május 25-én lesz. 

A Munka és műveltség 
múlt évi tematikájában túl 
sok volt a variációs lehető-
ség. Idén egyszerűsítenek: a 
politikai ismeretek tárgy-
körben csak belpolitika sze-
repel — elsősorban a XII. 
pártkongresszus előkészüle-
teinek, irányelveinek ismere-
tét követelve. Üj témakör-
ként lép be — az 1980-as or-
szágos tanácstag, és képvi-
selőválasztások, valamint al-
kotmányunk eltelt három 
évtizede adja meg aktualitá-
sát — a jogi-állampolgári 

ismeretek. Ismét valamennyi 
ágazat önállóan állítja össze 
saját témaköreit — a mun-
kaszervezéstől az üzemi de-
mokráciáig. A moszkvai 
olimpia évében önálló téma-
kör lesz a vetélkedőn a sport-
történet A felszabadulás óta 
eltelt 35 év magyar művé-
szetének kiemelkedő alkotá-
saiból kell felkészülniük a 
brigádoknak a művészeti él-
ménygyűjtés témakörben, 
melyhez ajánlott bibliográ-
fiát kapnak. 

A Munka és műveltség ve-
télkedő egyre növekvő je-
lentőségét bizonyítja, hogy a 
Népművelési Intézet a kö-
zeljövőben Csongrád megyé-
ben is fölméri a kulturális 
brigádmozgalom eltelt fé lév-
tizedének tapasztalatait, ered-
ményeit 

Indul a TIT nyelviskolája 
Általános, speciális és céltanfolyamok 

Átszervezték a TIT Szeged 
városi szervezete nyelvisko-
lájának tanfolyamait Az el-
sőrendű szempont. melyre 
ügyeltek, hogy minél haté-
konyabban készítsék föl je-
lentkezőiket a nyelvvizsgák-
ra. 

Mint Munz Károly városi 
titkár elmondta, az eddig is 
oktatott angol, francia. né-
met, orosz, cseh, lengyel, 
spanyol, szerb-horvát nyel-
vek mellé fölvették a ro-
mánt, a szlovákot is a törö-
köt is. Az első félév októ-
bertől januárig tart, a máso-
dik f eb ruá r t* májusig, ti-
zennégy oktatási héttel. A 
tanfolyamoknak három fő 
típusa van: az általános, a 

Egészséges állatállomány 
Új szabályok a megyei állatforgalmasásban 

A szarvasmarha-állo. mentes e betegségektől, hol- csak a megyei Allategész-
mányt súlyosan fenyegető ott tíz évvel korábban az aégügyl Állomás engedélyé-
két állatbetegség a gümó- állománynak átlagosan 
kór és a brucellózis. E be- mintegy fele fertőzött volt. 
tegségek kórokozói az embe- Az Állategészségügyi Ál-
ri környezetre is veszélye- lomás a közelmúltban jelen-
sek. Megszüntetésük alap- tette a Csongrád megyei ta-

vel szabad szarvasmarhát 
beszállítani. Ha nagyüzemek 
vásárolnak szarvasmarhát, 
más megyében működő 
nagyüzemektói, ezt kötele-

vető közegészségügyi, ál lat- nács végrehajtó bizottsága- sek bejelenteni az állomás-
tenyésztési és általános gaz- nak ezt az eredményt, s a nak, amely csak akkor járul 
dasági érdek, hiszen a kör- testület az ú j állapotot meg- hozzá a vásárláshoz, ha 
nyezet veszélyeztetésén túl a őrző intézkedésekről döntött meggyőződött róla, hogy a 
gümőkór termeléscsokken- Dr. Szabó Jánostól, a me- behozni kívánt állatok men-
tést, a brucellózis pedig sza- gyei Állategészségügyi Allo- tesek a két veszélyes beteg-
porulatkiesést okoz Expor- más igazgatójától kértünk ségtől. A vizsgálat kötelező 
tálnl például csak e beteg, 
ségektől mentes állatokat és 
terméküket lehet. 

Csongrád megyében tartós 
és költséges eljárásokkal, jó 
évtizedes következetes figye-
lemmel és munkával tudták 
elérni, hogy 1979-ben a 
szarvasmarha-állomány már 

tájékoztatót e folyamatról, 
és az állatforgalmazás ú j 
rendjéről. 

— A ezarvasmarha-áTlo-
mánv mentesítése e beteg- kötöttségeket. 

a kisüzemi vásárlások esetén 
is. Természetesen a külföl-
di vásárlások rendje is tar-
talmaz ilyen egészségügyi 

Uj film 

Mese habbal 
Színes magyar film. Re- rendezői önállóság lulajdon-

menyik Zsigmond Mese képpen a hűség jegyében 
habbal című regénye alap- fogant, hiszen maga a mű 
ján irta Maár Gyula és ad biztatást a képi nyelvre 
Kardos G. György. Ken- való átfogalmazásra, 
dezte: Bácskai Lauró Ist- A Mese habbal cselekmé-
ván. Kép: Zsombolyai JA- nye a harmincas években 
nos. Zene: Selmeczi G>örgy. zajlik. Cassius Kornél példás 
Főbb szereplők: llodrogi családapa és jól szituált mi-
Gyula. Pogány Judit. Du- nisztértumi tisztviselő ké-
nal Tamás, Pécsi Iidikó, nyelmesen berendezett laká-
ö s e Lajos, Garas Dezső, sába fölköltözik faluról a 
Bencze Ferenc, rokonság.. Ismerősök és i s . 
A kalandos sorsú Reme- meretlenek, azok barátai, 

nyik Zsigmondnak azonos feleségei, az egész nagyma-
című regénye, amiből Bács- rosi pereputty, akik elvesz-
kal Lauró István ú j f i lmje tették megélhetésüket, Ingó. 
táplálkozik, magán viseli ságaikat és Ingatlanjaikat 
születése Időpontjának (1934) így a falusi létformát már 
történelmi-társadalmi tüne- elemésztett gazdasági csőd 
teit, sőt azokat a formai je- rátelepül a még ideig-óráig 
gyeket is. melyek oly külön- védettnek tűnő városi hiva-
leges helyet biztosítanak talnoki egzisztenciára is, s 
irodalmunkban ennek a kegyetlenül fölőrli, szétcin-
rangján máig sem számon- cálja, anyagilag, erkölcsileg 
tartott, méltatlaul kevéssé egyaránt kompromittálja 
népszerű századi írónak. Aki azt. A végén elcsattanó pus-
látta a közelmúltban a sza- kalövések Immár a közelgő 
badkai színház szegedi ven- világháború kegyetlenségé-
dégjátékán a Blőse úrik ben is látványos, ml több, 
mindenkinek tartoznak cí- konkrét utalásai: jelképsze-
mű expresszionista drámá- rűen és végérvényesen elte-
ját, innen is ráismernek metik a boldog békeidők 
Remenyik stílusára. A kis- amúgyis infernóba süppedt 
polgári környezet szatirikus néhai idilljét. Bácskai Lauró 
kor- és kórrajzára, a háború István érzékeny mozija ott 
felé menetelő világban el- erős igazán, ahol odavetett 
szabaduló Indulatok, erköl- pillanatokban is teljes port-
csök, a gazdaságilag már rékat fest csavargókról, lum-
felbomlott társadalom lom- penekről, bűvészkedökról, 
fcikanalízisére, mely lombik illuzionistákról, gipszpárnák-
ezúttal is a család. Formai- ba merevült hivatalnokok-
lag pedig az a mód, aho- ról. A társadalom lezüllöt 
gyan szabad asszociációs ké- vagy züllófélben leledző 
pékre bontja a cselekményt, autsider-eiről, akik fölött a 
föllazítva a regénynek a huszonnegyedik órában állt 
30-as években még stabil- meg az idő, de csak látszó-
nak tetsző hagyományos mű- lag állt meg, mert a töké-
fajpatent jel t — ma valóság- letes kilátástalanságba sod-
gal tálcán kínálkozik az ródásuk nyilvánvalóan fel-
úgynevezett divatos szerzői tartóztathatatlan. Mindehhez 
filmekhez. Remenyik rend- Zsombolyai János sötét tó-

kívüli figura terem tő képes- Z t l ^ ^ Z t ^ l s Í 
sége csak fokozza ezt az szisztálnak. 
affinitást, így a látszólagos N. L 

ségektől program szerint 
történt megyénkben — mon-
dotta az igazgató. — A 
nagyüzemi állományon kezd- lóziatól mentes 
tük. Az állatcseréhez állami szabad felhajtani; 
támogatást kaptak a gazda-
ságok. Több mint 6 ezer te- lássa!, mely nem 
henet cseréltünk ki. és a tá- napnál régebbi, 
magatás meghaladta a 30 
millió forintot. Az alföldi 

— A Csongrád megyei ál-
latvásárokra ezentúl szintén 
csak gümökor t* és brueel-

állatokat 
a megfe-

lelő állategészségügyi igazo-
lehet 30 

— Ha mégis akadna a 
megyében fertőzött állo-

megyék közül elsőként mány, azt forgalmi korláto-
Csongrád érte el ezt a szép 
eredményt, ami azonban 

zás alá vonják, a csak vá-
gásra, elkülönítő gazdaság-

nem végleges és örök i l l a - ba, vagy más megye fertő-
p o t A fertőzésmentesség »ött állományába adhat ják 
megőrzése alaovető intézke- Az állomány felszabadf-
déseket követel a továbbiak-
ban is. hiszen a földrajzi 
szomszédságban még van-
nak fertőzött gócok. 

— A szarvasmarha-állo-
mány egészségének megőr-
zése csak állatforgalmi kor-

tása csak fertőtlenítés és két 
alkalommal ismétlődő nega-
tív vizsgálati eredmény után 
lehetséges, 90 napos termi-
nusokkal. 

— A szarvasmarha-for-
galmazás úl rendje elleni 
vétség szabálysértés, és asze-

tennivalóir* váltanak szót 
azon a tudományos ülésen, 
amely — kétnapos prog-
rammal — szerdán, tegnap 
kezdődött meg Budapesten, 
a Bölcsődék Országos Mód-
szertani Intézetében. 

A téma: a bölcsődet ellá-
tás, a gyermekekkel való 
foglalkozás helyzete. Az or-
szágban jelenleg 1200 böl-
csőde működik. A tudomá-
nyos ülésszakot a nemzetkö-
zi gyermekév jegyében hív-
tak össze. A legkülönbözőbb 
országrészekben dolgozó fia-
tal gondozónők a gyakorlati 
munka pedagógiai tapaszta-

speciális és a céltanfolya-
mok. 

Az általános nyelvtanfo-
lyamoknak (heti 42, illetve 
58 órában) három fö válto-
zatát hirdetik meg. A kez-
dőknek bevezetést nyújtanak 
a választott nyelv alapele-
meibe, mintegy 7—800 szó 
aktív, illetve további 5—600 
lexikai egység passzív isme-
retével lehetővé teszik egy-
szerűbb szövegek szótárral 
történő fordítását A közép-
fokú tanfolyamokra csak 
azokat veszik fel. akik az 
elóbbi meghatározott mini-
mumát már elsajátították, és 
biztonsággal tudták alkal-
mazni. Itt idegen nvelvről 
közepes nehézségű szövegek 
fordítására készítenek elő, 
természetesen szótár segít-
ségével. s kötetlen beszélge-
tésre, az Idegen aikúak 
megértésére teszik alkal-
massá a hallgatóságot. Az 
úgynevezett haladó tanfolya-
mok két részre oszlanak. A 
középhaladóak céllá minde-
nekelőtt a középfokú tanfo-
lyam anyagának biztos rög-
zítése és továbbfejlesztése, a 
teljes nyelvtan tudatos al-
kalmazása, az egyszerű ma-
gyar szövegek Idegenre for-
dítása szótár segítségével 
stb.; az erősen haladóaké 
pedig, hogy a korábban fel-
sorolt készségek mellett al-
kalmassá tegyék jelöltjeiket 
a közepes nehézségű magyar 
szövegek fordítására, szótár-
ral, illetve felkészítsék őket 
a kötetlen beszédre. E há-
rom, hagyományosnak te-
kinthető nyelvtanfolyam in-
tegrált, vagyis szorosan egy-
másra épül. Nem lezárt is-
mereteket nyújt, hanem le-
hetőséget garantál a tovább-
iépétre it. Általában gya-
korlati jellegű órákon, ahol 
a megadott célok eléréséhez 
alapos és rendszeres otthoni 
felkészülés szükséges. 

A speciális tanfolyamok 
közül az audiovizuálisakat 
egyelőre, az első félévben, 
csak gyerekeknek szervezik 
meg. A 108 órás intenzív 
tanfolyamoknak négy for-
máját hirdetik meg. A kezdő 
intenzívet egyebek között 
azzal a céllal, hogy üzemek, 
vállalatok, intézmények sa-
ját elképzeléseik szerint 

hasznosíthassák dolgozóik 
felkészítéséhez. A speciális 
nyelvtanfolyamokhoz sorol-
hatóak még az úgynevezett 
haladó intenzív, az állami 
nyelvvizsgára előkészítő in-
tenzív, valamint a komp-
lex, audiovizuális, állami 
nyelvvizsgára előkészítő in-
tenzív tanfolyamok. Vala-
mennyiüknél a beiratkozás 
helyén és idején szóbeli be-
szélgetés formáiéban gyóaó-
dik meg a pedagógus arról, 
hogy a jelölt alkalmas-e a 
kívánt anyag elsajátítására. 
Hasonlóképpen történik ez a 
tanfolyamok harmadik fő 
típusánál, az úgynevezett 
ciltanfolyamoknál, amit öt 
formában szervez meg • 
városi TIT Az állami nyelv-
vizsgára előkészítő cél tanfo-
lyamok anyaga nehezebb 
idegen nyelvű szövegek ma-
gyarra fordítását is szor-
galmazza, a folyamatos be-
szédkészséget akar ja fejlesz-
teni, gyakoroltatja és ellen-
őrzi a teljes nyelvtah aktív 
tudását, minderre heti hat 
órában, összesen 84 órában 
kerül sor. A további céltan-
folyamok közül ugvanesak 
üzemeknek, vállalatoknak, 
intézményeknek a ján l ják a 
szakosított céltanfolvamokat; 
csak erős haladó fokon in-
dítják az ügynevezett nyelvi 
szinten tartó tanfolyamokat; 
9—14 éves gyerekeknek tan-
anyagát dolgozza fel, gyako-
roltatja, korrepetálja, bővíti 
a gyermektanfolyam; a tu -
r is ta tanfolyam* pedig azok-
nak javasolják, akik esupán 
a hétköznapi érintkezési 
formulákat szeretnék elsajá-
títani. 

A nyelvvizsgára előkészítő 
és intenzív tanfolyamokat a 
József Attila Tudomány, 
egyetem Petőfi Sándor su-
gárút 30—34. szám alat t i 
Idegen nyelvű laboratóriu-
maiban és tantermeiben 
tart ják, az egyéb felnőtt 
csoportok foglalkozásait to-
vábbra la a Tömörkény gint . 
názium tantermeiben, a 
gyermektagozat csoportjait 
pedig a Radnóti gimnázium 
laboratóriumaiban fogadják. 
Az első félévre szeptember 
17—21. között lehet jelent-
kezni, délután 3-tól 6-ig. 

L K 

látozásokkal és rendszabá- rint büntetendő, 
lyokkal lehetséges, melyeket _ A nagy gonddal és 
a megyei tanács végrehajtó költséggel elért eredmény 
bizottsága a közelmúltban el is megtartása különleges fi-
rendelt. A testület elisme- gyeimet, állandó elővigyáza-
réssel és köszönettel nvug- tot, rendszeres ellenőrzést és 
tázta az elért eredményt, a forgalmazás szabályainak 
majd úgy határozott, hogy pontos betartását követeli az 
más megyéből akár hizlalás- állattartóktól — mondotta 
ra, akár továbbtenvésztésre befejezésül dr. Szabó Jáno6. 

Tanácskozás 
a bölcsődésekről 

Hetvenezer bölcsödés gon- latait adják közre a prog-
dozásának tapasztalatairól és « m b a iktatott előadásokon. 

(MTI) 

Szarvas-
vadászat 

A szigetközi Duna ártéri 
erdőkben megkezdődött a 
szarvasok násza. Egyre sű-
rűbben hangzik fel alko-
nyatkor és hajnatban a jel-
legzetes bőgés. Hétfőn meg-
érkezett az első külföldi 
vendégvadász csoport is, s 
ezzel megkezdődött az őszi 
szarvasvadászat. Az év vé-
géig 70 bika kilövését ter-
vezik. s ebből 50-et a bőgés 
idején kívánnak elejteni. 

Nagy érvágás, ez kétség-
telein, hogy a szegedi ú j 
híd közelgő elkészülte 
miatt le kellett zárni, s 
átépíteni a Nagykörút és 
József Attila sugárút ke-
reszteződését. Még a reg. 
geli csúcsforgalom utáni 
órákban is százméteres ko-
csisor várakozott a Rózsa 
utcában arra, hogy a 
Csongrádi sugárúttá ka-
nyarodhassanak az elterelt 
Járművek. A menetrend 
szerinti autóbuszok vezetői 
még nehezebb helyzetbe 
kerültek. A tiltó táblák 
ellenére személykocsik 
parkoltak útvonalukon, sok 
teherautós nem hitt a sze-
mének és nyugodtan be-
hajtott a tilos útra, aztán 
manőverezhetett, mire meg-
f o r d u l t . . . 

— Kedden még erre jöt-
tünk — értetlenkedtek töb-
ben a „Behajtani tilos" 
táblák láttán, a bátrabbak 
azt ls megkockáztatták, 
hogy az egyirányú utcákból 
visszafelé jöttek k i , , Per-
sze, majd hozzáedződünk, 
majd felnövünk a feladat-
hoz, hiszen átvészelt ez a 
város mar nagyobb útlezá-
rást is. Ki emlékszik ma 
már a Kossuth Lajos su-
gárút lezárására, az Anna-
kúti kereszteződés teljes 

átépítésére) As érvágás 
helye idővel beheged. „De 
annak a hölgynek az areát 
nem felejtem el, aki reg-
gel felháborodottan tilta-
kozott az ellen, hogy a 
Sándor utcába kanyarod-j 
j a k . . . Hát tehetek én ar-
ról, hogy az g kijelölt 
autóbuszutca ?" — mesélte 
tegnap egy buszvezető a 
Víztorony téren, ahol öt-
perces pihenőjét töltötte. 
Aztán kollégái is jöttek, 
meséltek. Attól tartok, nem 
mesét mondtak. Attól fé-
lek, ahelyett hogy köny-
nyebb lenne, naponta ne-
hezedik majd a helyzetük. 
>ök hallgatják a megjegy 
zéseket, ók kerülgetik a 
várakozó autókat. Mert 
más legfeljebb naponta 
négvszer haladt át a teg 
naptól lezárt kereszteződé-
sen, ők negyed- vagy fél. 
óránként. És ötven-száz 
emberrel a hátuk mögött 
Ha fellengzősnek tűnik is, 
leírom: mi, utasok, ember-
ségből vizsgázunk hát a 
következő egy hónaoban. 
T ü r e l e m b ő l , ó v a t o s s á g b ó l , 
megértésbe' ls. Ezt az é r . 
vágást Jó lenne úgy átvé-
szelni, hogy — képletesen 
értve — senkin se kelljen 
eret v á g n i , . , 

r . K. 


