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Falugyűlések, városkörzeti
tanácskozások
Napirenden

a tanácsi

munka,

a

társadalmi

településfejlesztés
A következő hónapokban
m á r minden településen falugy ülésre, városkörzeti tanácskozásra hívják a lakosságot. Ez az egyik legfigyelemreméltóbb ú j vonása a
napokban országszerte megkezdődő
találkozósorozatnak. A közvetlen demokratikus fórumok körének széle-

sítésére az utóbbi évek kedvező tapasztalatai ösztönözték a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsát és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalát
— tájékoztatták
az
MTI
munkatársát.
Minden korábbinál nagyobb
részvétel
és érdemi munka
jellemezte a falugyűlések és

Karácsonyi tárlat

Talán a szegedi alkotók
egykori téli tárlatának hagyományait igyekeztek felújítani a Bartók Béla Művelódési Központban, amikor néhány nappal ezelőtt
megnyitották a város képzőművészeinek karácsonyi tárlatát Azok a művészek kaptak meghívót a kiállításra,
akik tagjai a Magyar Képzőművészek
Szövetségének,
illetve a Művészeti Alapnak.
A mostani közös bemutató
különösebb méltatást igényel. Egyszerűen arról van
szó, hogy a
művek közös
felsorakoztatásával
szeretnék fölhívni a figyelmet a
város műtermeiben
folyó

munkára, tippeket adni a
karácsonyi
ajándékozáshoz,
ezzel is segíteni a művészek
és közönség találkozását, a
személyes kapcsolatok elmelyülését. A december 22-ig
ríyitva tartó kiállításon
16
művész
mintegy
félszáz
festménye,
grafikája és kerámiatárgya látható. Bemutatja munkáit Benes József,
Dér István, Fontos
Sándor,
Gerle Margit, Kalmár Márton, Kopasz Márta.
Lázár
Pál, Nóvák András. Cs. Pat a j Mihály, Pataki
Ferenc,
Papp György, Pintér József,
Stéhlik János. Tóth Magdolna, Vinkler László.
Zoltánfi István.

Mónus-kerámiák

A nagy hagyományú hódmezővásárhelyi népi
fazekasság legjelesebb mai mestereinek, Mónus Sándornak
és Mónus Ferencnek cserepesmunkáiból rendeztek kiállítást a szegedi Madách
Imre Általános Iskola pinceklubjában. A
Csongrád
megyei Továbbképzési
és
Módszertani Intézet
támogatásával létrejött tárlat bemutatja a Mónus testvérek
hagyományokból táplálkozó
népművészeti
alkotásait:
, , . ... .
x
funkcionális es d:sz:to keramiákat. A december 20-lg
megtekinthető
klubkiállítás

Károlyné

Felszeletelték
a mammuttornyot
A Komáromi
Kőolajipari
Vállalat KISZ-es fiataljainak
segítségével lebontották
az
üzem egyik desztillációs tornyát. A 32 méter magas berendezés az
idők folyamán
alaposan elhasználódott, szükségessé vált a toronycsere. A
feladat végrehajtása gondot
okozott, mert nem
találtak
olyan kivitelezőt, amely vállalkozott volna a torony eltávolítására. Végül is a KISZesek segítettek, akik felajánlották. hogy az idősebb szakmunkásokkal együttműködve,
rövid idő alatt lebontják az
elhasználódott
berendezést.
Két hét alatt leszerelték
a
mammuttorony köpenyét borító szigetelőanyagot, s ezután speciális szerszámokkal
és egy autódaru segítségével
..felszeletelték" a több méter
átmérőjű tornyot.
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Somogyi

városkörzeti
tanácskozások
idén tavasszal zárult soroza
tát. 1976—77-ben mintegy háromezer, 1978—79-ben pedig
már 3155 eszmecserén taláikoztak az állampolgárok a
tanácsok és a társadalmi
szervezetek
képviselőivel,
A fórumok hangulata, az elhangzott észrevételek a tanáesi munka színvonalának,
a
lakossági kapcsolatoknak,
a
települések közéletének is tükörképét
adták.
Az 1980 tavaszán befejeződő falugyűlésekre és városkörzeti tanácskozásokra a
népfront Országos Tanácsa
ós a kormány Tanácsi Hlvala két napirendet ajánl. A
közös gondolkodás, értékelés,
tervezés és cselekvés jegyében javallják: a tanácselnökök most is tartsák meg beszámolóikat az idei munkáról, és körvonalazzák a jövő
évi terveket. A téma jó lehetőséget kínál a tanácsi testületek
és
szakigazgatási
szervek tevékenységének, és
feladataik megvitatására. Ilyképpen várhatóan szó esik
majd a VI. ötéves terv elkészítéséről, s ezzel összefüggésben a takarékos helyi gazdálkodás
lehetőségéről
és
teendőiről.
A közös „birtokot" a falut,
a városkörzetet okosan gyarapító összefogás ügye tehát
minden bizonnyal nagy figyelmet kelt a találkozókon.
Azért is, mert az MSZMP
XII. kongresszusára és hazánk felszabadulásának 35.
évfordulójára
meghirdetett
településfejlesztési
társadalmi munkamozgalom
vállalásainak értéke országosan ma
már százmilliókban mérhető.
A falugyűlés a legjobb alkalom a tervek végső formába
öntésére, a társadalmi
munka ugyanakkor szinte személyre szóló felosztására.

felvétele

színpompás tárgyai
között
pálinkás-,
boroskészleteket,
bokályokat, köcsögöket, szilkéket, tányérokat.
tálakat,
gyertyatartókat.
miskakancsókát láthatnak az érdeklődők. Szinte az egész vásárhelyi hagyomány megjelenik a népi kerámiákon: a
kék-fehér edények, az okker alapú tárgyak, a zöld-,
kékmázas cserepek és íigurális alkotások e műfai széles
spektrumát
mutatják
be. A gyerekeknek ízlésnevelő, fantáziat mozdito elés
m é n y e k e t i a szülőknek
látogatóknak
emlékezetes
perceket kínál ez a tárlat.

Vegyi szál !
A TIT megyei
Lengyel- elnökségének ülése
országnak
Csak
első osztályú árut
szállítottak, rugalmasan teljesítették lengyel partnereik kéréseit. a tervtől eltérő szállításokra is vállalkoztak
az
idén
is
a nyergesúj falui
Magyar Viscosagyár dolgozói.
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy
a két ország minisztere á napokban megállapodott a- két
állam közötti gyártmányszakosodás! és szállítási egyezmény újabb ötéves meghoszszabbításáról.
A Magyar Viscosagyárnak
már 1971 óta Lengyelország
a legnagyobb külföldi vevője. Az első ötéves együttműködés sikere alapján ebberf
az ötéves tervben már kölcsönösen 50—50 millió rubel
értékű vegyi szálat készít a
két ország egymásnak.
A Magyar Viscosagyárban
megkezdték az előkészületeket a jövő évi Lengyelországba irányuló szállításokhoz. Az
ideihez hasonló mennyiséget.
6000 tonna crumeron szálat
adnak át. Ugyanakkor készítik a javaslatokat a termelés
bővítéséhez,
a VI. ötéves
tervre
meghosszabbított
egyezmény ugyanis megkívánja ezt

A Tudc^nányos Ismeretterjesztő Társulat Csongrád megyei elnöksége tegnap, csütörtökön tartotta meg soron
következő
ülését a Kárász
utcai klubban. Ezen ott volt
ár. Sebe János.
a megyei
pártbizottság
osztályvezetőhelyettese is.
Az ülés előadója dr Kuruc z Imre, a TIT főtitkára a
megyei szervezet tevékenységéről beszélt; összegezte azo-

Komputer
az
Akadémián
Az idért üzembe helyezik
A
Magyar Tudományos
Akadémia Számítástechnikai
és Automatizálási Intézetében
megkezdődött az ország legnagyobb komputerének szerelése. Az Akadémia számítógép-hálózatának alapberendezése egyszerre 600 millió információegység tárolására lesz
képes.
A gép az Akadémia

Az idegenforgalom
árnyoldalai
Több külföldi fordult meg
hazánkban az idén kilenc hónap alatt, mint amennyi az
ország lélekszáma. A háromnegyed éves statisztikai odatok szerint csaknem 13 miiiió turista lépte át az ország
határait és mintegy négymiilió magyar állampolgár utazott idegen országba. Az ide
látogatók túlnyomó
többsége
becsületes, jó szándékú, a magyar nép életével,
eredményeivel. idegenforgalmi nevezetességeinkkel megismerkedni szándékozó ember, de
mindig akadnak köztük olyanok is. akik az idegenforgalom adta lehetőségeket
kívánják felhasználni önző. törvényeket sértő, egyéni céljaik
megvalósítására.
Az idegenforgalom árnyoldalai — címmel Budapesten,
a Belügyminisztérium
Népköztársaság úti kiállítótermében csütörtökön, tegnap megnyílt
kiállításon
látható
kvarcórahalmaz, márkás farmerek tömege, színes minitelevízió. barkácsgépek. ütvefúrók, hamis dollárok kötege. seregnyi elkobzott csemoészáru bizonyítja létezésüket.
Tóth Imre határőr vezérőrnagy. a BM Határőrség országos parancsnoka a tárlatot
megnyitó
beszédében
egyebek között hangsúlyozta,
hogy hazánk híven teljesíti a
helsinki záróokmány idegenforgalomra vonatkozó részének valamennyi ajánlását. A
jó szándékú vendégeket nagy
szeretettel fogadjuk. Fel kell
lépni viszont azok ellen, akik
különböző deviza- és vámszabályokat sértő cselekményeket követnek el. megkísérlik
az áru- és embercsempészetet,
megsértik a közrendet.

A március végéig
nyitva
tartó kiállítás helyszínén tanácsokat is adnak a külföldre készülőknek, az érvényben
levő vámés devizaszabályokról, az útlevelekkel kapcsolatos tudnivalókról. (MTI)

A bemutató előtti
napra
tervezett nyugdíjas
bérleti
előadás elmarad; december
28-án, pénteken délelőtt fél
ll-kor tartják meg azt.
Módosul még egy időpont:
az Anna Bolena december
19-ére, szerdára
hirdetett
előadása, amit felvesznek a
'évé kamerái, nem a olakáton szereplő délután 3 órahanem a szokásos eskor>
„ , ,
,
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1—2-bérlet érvényes
rá.

hatvannál több kutatóhelyévei áll majd
kapcsolatban,
Alkalmazásával olyan tudományágak is bekapcsolódhatnak a magasabb színvonalú
kutatást lehetővé tevő számítógépes munkákba, mint
a
biológia és a társadalomtudományok. Ugyanakkor — egy
hét elteltével — a világ szinte valamennyi
tudományos
folyóiratát hozzáférhetővé teszi használói számára. A gép
alkalmazására tanfolyamokat
szerveznek, hogy a számítástechnikában kevésbé
lártas
tudósok is kihasználhassák a
komputer adta előnyöket.
A berendezést még az idén
üzembe helyezik, majd fokozatosan kiépítik a rendszeréhez tartozó országos hálózatot. hogy a vidéki kutatóhelyek számára is hozzáférhetővé váljon. (MTI)

Ovimozi
Herke Lászlóné
gépész
kikémlelt a kisablakon. Inkább csak kíváncsiságból
fürkészte
a
nézőteret,
mintsem azért, hogy megbizonyosodjon, megteltek-e
a széksorok. Még a filmet
fűzte. amikor lent már zsibongott a mozi terem.
A
vetítófűikébe is beszűrődő
zajból könnyű volt megál.
lapítania: ma délelőtt ismét telt ház előtt vetíthet.
Jó pár éve már, hogy a
Fáklya mozi vezetőnője —
a jó példát másolni nem
szégyen —, debreceni ötlet nyomán Szegeden is
meghonosította a mesemozit. Idén október
11-től
kezdték vetíteni az óvodásoknak készült mesefilmeket. Kéthetente két napon
csütörtökön és
Pénteken
délelőtt
két előadásban
vetítenek a kicsiknek: immár Szeged 35
óvodá la
gyerekeinek. A mai napig
köze! 12 ezer óvodás látta
a filmeket.
Többségüket
autóval — igaz, nem meseautóval. hanem farmotoros és csuklós autóbuszokkal — hozzák, viszik
a moziba. Élvezik a kicsik
a mozit, s a
szórakozást
mese'ö+5
készülődést, a
filmekből szerzett
élménvek rajzaikon is rendre
visszatérnek. Hosszan taglalhatnánk még a Csöngrád
megvei
Moziüzemi
Vállalat és a városi tanács
vb művelődésügyi osztálya
összefogásával megvalósult
ovimozi etőnveit. de mert
a kezdeménvezés hasznáról szóltunk már tanunkban. Inkább a rzeso'ilrniio.
tek
min'tmíiíj
nA-toien
e-ro—mlőt-ől Kos„A» ,'H-k.

mény legyen a gyerekek
életében. Jobb
módszert
aligha találhattak
volna
arra, hogy a
kicsikkel
megkedveltessék a mozit
Körlevelet küldtek az óvo.
dákba — a moziüzemi vállalat versenyt hirdetett a
filmek nézőinek —. a iegyeket házhoz vitték. Balla Józsefné jegykezelő tíz
óvodával tartotta a
kapcsolatot. Gyuris Ferencné
a kiskundorozsmai óvodának rendszeres látogatója,
Labbancz Józsefné és Füzesi Mihályné több óvodát
patronál. Nemcsak
kiviszik a jegyeket, behozzák
a pénzt, hanem az elöadásokon is rendszeresen 1elen vannak. Ügy mond iák:
ovimozi-ügyeletet tartanak.
A jegyek szétosztása Pávó Lajosné pénztáros dol.
ga, ő „műsoron
kívül'
pontosan feljegyzi minden
óvodás cédulá iára, hol is
lesz a helye. Igv aztán —
noha minden alkalommal
több mint ötszáz gyereket
kell helyére kísérni
—
nincs kavarodás.
időben
kezdődhet a vetítés. A kicsiknek az öltözésben, vetkőzésben is segítenek.
A
mozisok ügyszereteté* látva a Volán 10. sz. Vállalat illetékesei is készséggel kapcsolódtak az akcióhoz. A vállalat kedvezménves áron fuvarozza filmnézőbe, s vissza a gyerekeket,
Idén. a nemzetközi evermekévben
meglenetéssel
rukkolt, elő a gverekeknek
mo7iti7°ml vál'atat.
A
hamarosan
kezdődő téli
szünidőben
mindennap
marinára vártak az át*a_
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Operettbemutató
a színházban
Kálmán Imre háromfelvonásos operettjét, A hajadért
mutatja be a Szegedi Nemzeti Színház társulata
december 22-én,
szombaton
este 7 órától a Zenés színházban. Az előadást Várady
Zoltán vezényli, a rendező
Darida Miklós, s a főbb szerepekben Csizmadia László,
Török Vera, Király Levente,
Karádi Judit, Katona András, Herczeg Zsolt, Marosi
Károly, Déry Mária. Simon
Kázmér és a főiskolai hallgató Szoknoki Tibor lép föL

kat a tapasztalatait, melyeket
Csongrád megyei látogatásai
alkalmából az egyes városi
szervezetekben, illetve a különböző ismeretterjesztő rendezvényeken szerzett. A főtitkári beszámoló után
dr.
Kiszely György, a TIT megyei
elnöke, nyugalmazott egyetetájékoztatót
á
tot
,,
_
.
a
napokban lezajlott országos
elnökségi ülésről.
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pvnrmekelí psrtétikai nevolésa címmel meghirdetett hivatalos nrogram. hanem mindannviszor
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munVAhan vetítik »•» n
a-tárnk idmA-o a
Fokivá
mozi S7nriat<s*a hrtvA/tíának tagjai ügyeletet vállalnak.
L. Zs.

