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Vásárn*i>. 1979. október 7.

Msgnyitaüák a vásárhelyi
Népi
hetek eseménysorozatát műemlékek

Szombaton Hódmezővásáp- dr. Grezsa Ferenc kandidáhelyen ünnepélyesen mejyiyt- tus. a Juhász Gyula Tanártották a XI. vásárhelyi hetek képző Főiskola
főigazgatórendezvényjfcrozatát.
helyettese avatta fel a BethAz ünnepség délután
3 len Gábor Gimnázium Váórakor zászlófelvonással kez- sárhely
jeles személyiségeit
dődött. Egy órával ké3Őbb a megórökitő első emeleti panhagyományoknak megfelelően teonjában Pákozdi
Ferenc
a Bethlen Gábor Gimnázium- költő domborművű portréját,
ban került sor a hetek hiva- Rigó István szobrászművész
talos megnyitójára. Az ese- alkotását,
ményen. amelyen megjelent
Ma számos kulturális esedr. Szalantai József, a váró- mény szerepel a vásárhelyi
si pártbizottság első titkára, hetek programjában Az érvalamint Vásárhely párt-, ál- deklődés középpontjában teriami és tőmegwrverett t e * mésaetesen a XXVI
öszi
tületeinek veretői is a Hím- T á r l a t d é l i 1 2 ó r a i m e g n y i nusz elhangzasa után
dr.
,„
.
.
*
Csatordai Antal, a városi ta- t ó j a á I L a m < i l y e n d r K o n c z
nács elnöke mondott beszé- dános, a megyei pártbizottság
det.
A megnyitót követően titkára mond beszédet.

A Balatoni Intéző Bizottság kulturális testületének
legutóbbi felmérése
szerint
az (idülővidék vonzáskörzetében 469 épület élvez védettséget, s ezek közül 274;
népi műemlék. Az utóbbi két
évtized alatt 20 millió forintot költött az Országos Műemléki Felügyelőség az építészeti értékek megmentésére, felújítására és hasznosításának
előkészítésére.
E műemlékeket igyekeznek
az Idegenforgalom szolgálatába állítani.

Úvoda a mama mellett

fl politikai ismereflerfesztés
eredményei, feladatai

Az elmúlt időszakban to- hatékonysága és a népfront- ismeretterjesztő tevékenysévább fejlődött a Hazafias aktívák felkészítése. Gyakor- ge, annak rendszere é s forNépfront politikai ismeret- lattá vált a rendszeresség, mai eszköztára alapvetően
terjesztő tevékenysége Csöng- kialakult a propagandisták megfelelő: tervszerűségét
és
rád megyében — ezt állapi- törzsgdárája. Többségük igen minőségét
kell
tordbbfejtotta meg a közelmúltban a jól hasznosítja munkája so- Ieszteni az elkövetkezendőkpolitikai tömegmozgalom me- rán a rendelkezésre álló vita- ben. Arra törekedve, hogy ez
gyei elnöksége.
anyagokat (közülük különö- a munka szolgálja még_ haNéhány a kitűzött célok- sen a Politikai Vitakör füze- tékonyabban
a párt
szővetból: politikai ismerettel-tesz- tei népszerűek és sokat for- ségi
politikája
lényegének
megérlését a tömegek
körétő munka a lakóterületeken gatottak).
ben, erősítse
a
szocialista
élők körében, különös tekintettel az időszerű bel- é s Megállapítható, hogy a te- nemzeti egységet és növelje
pártbizotu a dolgozók társadalmi
aktikülpolitikai,
békemozgalmi. rületileg illetékes
S m t
k ™ i "lésekre f ^ L ^
, h a t é k 7 V vitását.
azzal a
s z á n d é k k a l , hhogy
oev
nyújtanak
a nep.1
Cél, hogy a népfront poliazzal
a szándékkal,
front
politikai
ismerettertikai Ismeretterjesztő munerősítsék az állampolgárok jesztő
tevékenységéhez.
kája során jusson el a tárpolitikai, cselekvési
egységét.
A népfrontbizottságok ha- sadalom minden
rétegéhez,
Mind több embert
felkésziteni a közéleti
munkára; tékonyabb szervező munká- a közélet valamennyi
terüösztönözzék a lakosság szé- Jának, a résztvevők Igényei- letére. Különös tekintettel a
les rétegeit a nemzeti fel- nek é s érdeklődésének leg- társadalmilag kevésbé szeradatok megöl dásásra, a szo- jobban megfelelő témák ki- vezett rétegekre, továbbá a
cialista hazafiság és nemzet- választásának, a felkészül- kisiparosokra,
kiskereskeköziség elmélyítésére. Növel- tebb előadói é s vitavezetői dőkre, az ingázó é s bejáró
jék a mozgalomban közre- hálózatnak köszönhető, hogy dolgozókra, a nemzetiségiek
működők
politikai
felké- nőtt a politikai ismeretter- lakta területekre — itt nemszültségét é s műveltségét, jesztésben részt vevők és a zetiségi nyelven megtartott
erősítsék azokat a szálakat, rendezvények száma is. ö r - rendezvényekre törekedve—,
amelyek az embereket a vendetes. hogy a munkába a falvakra, a külterületre,
szocialista hazához kapcsol- a korábbinál több
fiatal a z
lakótelepekre. El kell
iák.
kapcsolódott be.
érni, hogy felszámoljuk a
A napirendre került legAkadnak azonban tovább- közéleti tevékenységben olyfontosabb témakörök: a Raz- r a j 8 néhol fogyatékosságok,
helyt még megyénk különdaságpolitika időszerű kér- megoldásra váró gondok. így böző helyein is fellelhető
dései, a középtávú és az éves például a helyi kezdeménye- úgynevezett „fehér foltokat"
tervek
megvalósulása.
A zések ellenére sem sikerült — é s köztudomású,
hogy
szövetségi politika, ezen be- érdemben előrelépni a bejá- ebben a népfront milyen solül a szocialista nemzeti ró és ingázó dolgozók között kat segíthet, többek között
egység fejlesztésének, a mun- végzett politikai ismeretter- éppen politikai ismerettericás-paraszt szövetség továb- jesztő munkában. Nem te- jesztő tevékenységéveL
bi erősítésének feladatai. A kinthető kielégítő hatékonyTörekedni kell a kialakult
szocialista
demokratizmus ságúnak ez a tevékenység jó módszerek népszerűsítéfejlesztésének
lehetőségei, egyes értelmiségi rétegek — sére, szélesebb körben való
különös tekintettel a közvet- például az agrárértelmiségi- elterjesztésére. Folytatni a
len lakóhelyi formákra. A ek — körében. Olykor nem korábbi évek során már jól
szocialista életmód új voná- zökkenőmentes
a munka bevált úgynevezett igényfelsai. a továbbtanulás, az ön- társszervekkel történő koor- mérést a helyi lakosság köképzés szerepe a közműve- dinálása.
rében, é s ehhez idomulni a
lődésben. Esztétikai nevelés,
összegezve az eddig e l - témaválasztásben. a forma
ízlés, öltözködés, lakáskultú- mondottakat: a népfront- meghatározásában a politira
mozgalom politikai ismeret- kai ismeretterjesztés során.
Elmondható a tapasztala- terjesztő
tevékenysége
az Köszönet és elismerés
illeti
tok alapján, hogy a témák 1978 79-es időszak során far- azokat, akik e nagy
munka
feldolgozása során mindenütt
talmiban és formáit tekintve részesei. Eredményeink igen
nagy luingsúlyt kaptak a he- egyaránt
gazdagodott.
To- figyelemreméltóak, ém nagyok
lyi politikai,
gazdasági
és vábbra is legalkalmasabbak a feladatok is. amelyek a
társadalmi feladatok.
Fejlő- a már gyakorlatban megho- továbbiakban tájuk várnak,
dött a résztvevők vitakész- nosodott
politikai
vitakör Talán elég csupán annyit
sége, növekedett a véleményt előadássorozatok, a különbö- említeni: terveink teljesítése
nyilvánítók száma. Az ok- ző fórumok é s klubfoglalko- fokozott erőfeszítést, polititatási formákat sokoldalúság zások. A rendezvényeket kő- kai tisztánlátást követel va— előadás, fórum, klubfog- vető kötetlen beszélgetések lamennyiőnktől.
Készülünk
lalkozás. stb. — jellemezte, is igazolták a megfelelő elő- az MSZMP soron következő
A népfrontbizottságok min- készítést, a reális igényfel- XII kongresszusára é s hadenütt igyekeztek elkerülni mérést.
zánk felszabadulása 35. é v az uniformizálódás vészéA feladatok körvonalazásá- fordulójának méltó megünlyeit, buktatóit — úgy é s nál abból kell kiindulni, hogy neplésére.
E. Z.
azzal is, hogy a helyi igé- a népfrontmozgalom politikai
nyeknek,
adottságoknak
és
lehetőségeknek
legmegfelelőbb ismeretbővitő
programokat választották
az aján- Múzeumi és műemléki
hónap '79
lottak
közül.
Javult az előkészítő munka

Ennek az óvodának az a, reket szül. Erdeke a szövet— Hasonlítsuk
össze más
legnagyobb
érdeme,
hogy kezetndc, hogy vissza is jöj- óvodákkal?
van. Amikor elkezdték épi- jenek dolgozni, különben rá— Mindig üzemi óvodában
tenl, sokan találgatták, mi fizet. Ha nem tudná hová dolgoztam, azzal pedig nem
lesz belőle, de kitalálni nem termi a gyerekét, nem jöhet- vethetem össze, hiszen eljöttudták. Biztosan a gyár bő- ne vissza. Vigasztalni lehet lem onnan. Azt tapasztalom,
vül, mert lám, éppen olyan ugyan sok embert, várjon Itt nagyobb igyekezettel gonkerítéssel vették körül, mint még egy kicsit, majd talán doskodnak rólunk,
amazt. Ez lesz majd a szép sikerül, de kiesi a foganatja,
— Például?
iroda, amely közel is van az és vigasztalásból nem lesz
— Lánti lehet, szinte naüzemhez, de annyira nem, munkaerő.
ponta, ez a szövetkezet örül,
hogy zavarná a termelés
— Mennyibe került?
hogy óvodája van. Igyekszik
zaja. Biztosan az lesz, azért
— Hétmillió körül.
mindent megtenni, hogy Jó
csinálják szebbre, mint a — A szövetkezet
benyúlt a legyen.
többi ház. Aztán kiderült, mellényzsebbe,
és kifizette?
— fit a sok új ház, tele
lesz itt majd iroda is a ke— Ügy tudom, támogatta gyerekkel. Külső
érdeklődók?
rítésen belül, de ez nem az. az állam is.
— Sokan vannak, de senkit
ötvan kicsi gyermeknek ke— Meg tudna győzni más nem biztathatunk. Már öszszült a formás kis épület
vállalatot és más szövetkeze- szeírtuk,
harminc-negyven
Az ötven kicsi gyerek szo- tet is arról,
hogy ez az út kismama várható vissza Jöros szálakkal kapcsolódik az járható?
vőre
gyermekgondozásiról.
üzemhez:
ott dolgozik
a — Az az érzésem,
nem — Az udvar még üres.
mama.
óvónőknek kell Itt győzköd— Már megrendelték a jáNem is gyárról van szó, niök elsősorban. Termelési tékokat, é s készen van a
hanem a ruházati szövetke- érdek fűződik hozzá, tehát pancsoló terve ls.
rétről.
józan
vállalkozó kell. Költségei? Kfkeriilhe— Gondolom, közben elfokedvre utal a gondolat, hogy tetlen termelési költségek.
gyott
a pénz, váratok kell
a Kemrs utcába, panelházak
— Előnyei?
egy kicsit.
gyűrűjébe épült először egy
— A szülő nyugodt, hogy
— Nem igaz. Mondom, e z
kisebb csarnok, amikor körű- lesz hely a gyerekének. Ami- az óvoda kedves a szövetkelötte még csak gaz nőtt. az- kor ide kerül, hozza magával zetnek, szivesen gondoskodik
tán hirtelen duplájára bőví- reggel, és viszi haza. ha le- róla. Hideg- és melegvizes
tették. Legyen ott a csöndes telt a munkaidő. Tudja ma- lesz a pancsoló is.
üzem, ahol legközelebb van ga. mekkora előny ez önma— Mondjuk tehát:
itt a
a munkaerő, ez lehetett az gában? Napi két rohanással példa!?
első szempont. Később jött kevesebb. Itt van a szóm— Bátran. Épületnek Is
a fölismerés: ennek a mun- szédban. közel, szinte kar- szép példa, de arra is, hogy
kaerőnek gyereke is van.
nyújtásnyira a gyerektől, te- szövetkezetnek,
vállalatnak
Többszörösen érdemes be- hát
nyugodtan
dolgozik, érdeke fűződik hozzá,
nézni a szövetkezeti új óvo— A nyugalomnak
egyéb
Ez a szövetkezet nemcsak
dába. Első gondolat: Van forrásai?
érezte, hol szorítanak a gonugyan egy-két üzemi óvo— Gondolja
csak végig, dok, orvosságot ls keresett
dánk — például a vasutaso- Behozza a szülő reggel a gye- rá. Maradjon meg az óvodát
ké vagy a textileseké —, de rekét. észreveszi rajta, hogy dédelgető szándéka jó sokáig!
szövetkezetiről még keveset bágyadtabb, mint máskor. Érdeke fűződik hozzá.
H. D.
beszélnek az egész országban. Ösztöne is, tapasztalata is
A másik gondolat: Annyira azt súgja, ebből betegség is
zsúfoltak az óvodáink — é s lehet. Ügy dolgozik egész
sokan nem kerülnek belül a nap, hogy nem tudja, lázas-e
kapun, pedig később, leve- már a gyerek, vagy az udvalező tagozaton nem lehet el- ron Játszik, kell-e vinnie orvégezni a kicsik tanulmá- voshoz délután, vagy mehetAz idei múzeumi
és mű- idei díjazottaknak a Tornyát,
nyait —, hogyne örülnénk, nek haza? Itt ez a kis fűzet,
emléki hónap jelentős ese- plakettet és a munka.iutalha eggyel több van. A har- beírja, jön a doktornő, megmadik: Az állami igyekezet vizsgálja,
ményeire kerül sor ezekben makat. A hagyományokhoz
ugyan példás, de keretei, ha— Naponta jön?
a napokban. Tegnap, szom- híven a vásárhelyi művétárai vannak. Kimondhatat— A szövetkezet gondosbaton Szentesen, a Koszta szek kollektív tárlattal szelanul nagy szükség van te- kodott róla, hogy külön orJózsef Múzeumban a név- repelnek — ezúttal Mártóhát az oldalági segítségre.
vosunk legyen.
adóra emlékeztek. Harminc
Alig két hete működik
— Fölfoghatjuk ezt is ter- A
Hazafias
Népfront szomszédos csehszlovák nép
csak az óvoda, múltja szinte melési
érdeknek?
éve
halt meg a realista a l A
semmi. Bitó Jánosné vezető
— Aki csak ebben a kate- Csongrád megyei és Szeged életét, munkáját, művészetét, földi festészek egyéni hanszegedi Móra
Ferena
városi
bizottsága,
a
szegedi
A
rendezvények
színhelye
óvónővel többet beszéltünk gőriában tud gondolkodni, az
gú, kimagasló tehetségű a l - Múzeum
természettudomávárosi
tanács
vb
művelődésSzegeden
kívül
még
Csongtehát a célszerű gondolkodás se sokat téved,
Pitvaros,
Mindszent, kotója. Ebből az alkalom- nV°s héttel folytatja a szakmegvalósult
eredményéről,
— Szép az, óvoda kívül is, ügyi osztálya és a Csehszlo- rád,
vák Kulturális Központ, ma- Szentes, Rúzsa, Tiszasziget, ból ünnepi
ülésen
idézték területeket bemutató soromint a benne folyó munká- betU ls. Viselve?
barátsági Hódmezővásárhely, Újszentról.
— Csak Jót mondhatunk gyar—csehszlovák
elemezték munkásAz ember é s környea
lak
ját,
hetet rendez. Az ünnepélyes iván. A barátsági hét jelen— Jönnek a szövetkezetbe róla.
zete című állandó kiállítássá
gátmegnyitóra
holnap,
hétfőn
tőségét
fokozza,
hogy
a
haa fiatalok egymás után. szín_ s c m m i gond?
hoz kapcsolódva vándorkiálkerül sor. Ebből az alkalom- gyományos őszi szolidaritási
te kivétel nélkül nók. Aki
,,
'
...
Ma, vasárnap délben Hóda z
Szegedre érkeznek a akció időszakában rendezik
lításon szemléltetik az ehemost végezte el a szakmun~ Van^J® 8 ™ ból
mezővásárhelyen,
a
Tornyai
nagykövetség meg a különböző találkozótő és mérges gombákat. Holkásképzót. biztosra vehető, szakmai. Még egy csoportnak csehszlovák
munkatársai. Hétfőn a szege- kat. kiállításokat, gyűléseket, János Múzeumban megnyí- nap. hétfőn este 6 órakor a
hogy egy -két év múlva gye- kellett volna hely.
dl Ifjúsági Házban 11 órakor a közös cél. hogy még Job- lik a XXV/. Vásárhelyi öszi
Beszélgetés
^ " í * ? .
. ™ e l y * ban elmélyítsük a magyar Tárlat. Az eseményen dr. díszteremben a
Csehszlovák Szocialista Közkortárs
tudósokkal
cimű soa
társaság építési eredményeit **
csehszlovák nép ínter- Koncz János, a megyei párt- rozat vendége Greguss Pál
bizottság
titkára
mond
nyimutatja be. A Nagyalföldi nacionalista barátságát, szotóbeszédet, majd átad iák az botanikus professzor. OkKóolaJ- é s Földgáztermelö cialista együttműködését.
tóber 10-én, szerdán este 6
Vállalat kultúrtermében
14
órakor Gaskó Béla biolóRusóra 45 perckor barátsági
nagygyűlés kezdődik, amelymuzeolófíus tart diavetítésAz
Ifjúsági
mozgalmi é s szervező titkároknak tar- nek szónoka Kulcsárné Kiss
sel egybekötött előadást A
Piroska,
a
népfront
városi
munka segítése érdekében a tanak értekezletet a városi
Fehér-tó, ahogy Beretzk PéKISZ Szeged városi bízott- KISZ-bizottságon. A felké- titkára.
A barátsági hét keretében
Az Express Ifjúsági
é s zott el 3 autóbusszal Sze- ter látta címmel. A termésága ezen az őszln is meg- szítés folyamán a KlSZ-vetapasztalatcserékre Dhak Utazási Iroda megyei ged jugoszláv testvérvárosá- szettudományos hét filmjét,
sze-vezi a KISZ-aktivisták M i 6 k gyakorlati, módszerta- szakmai
megtekintik a gyer- az Örök megújulást
fe'készítését. Holnaptól, hét- n i segítséget kapnak az ak- is sor kerül, ezenkívül a kinendeltsége ebben a tanévta
három
kiállításokon, a filmvetítése- ben is szervez hétvégi kiráni t ő l négy napon át kultür-, . ,
_ .
este
vetítik,
a
programhoz
mekszínház
előadását,
elláiskolásporU termelési,
érdekvé- ^programban
megfogal- ken, a baráti találkozókon a dulásokat általános
csütörtökön beszélgetés csatdelml, politikai képzési fele- mázott feladatok végrehajtá- hét többi napjain a megye soknak Szabadkára. Tegnap, Ugatnak az állatkertbe és a
lakossága
megismerheti a szombaton 120 gyermek uta- Palicsi-tó környékére.
lakozik.
1 ősöknek, propagandistáknak sahoz.

Hétfőtől

Magyar-csehszlovák
barátsági hét a megyében

Z-uezetok
felkészítése

Természettudomány
a múzeumban

Szegedi gyerekek Szabadkán

1

