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Harmincöt év 
szabad hazában 
Az MHSZ votéikeaSsorozaia 

Fennállásának egyik leg- körű ismertetését, feldolgo-
nagyobb rendezvényét hír- zását. 
dette meg a Magyar Honvé- A szövetség a rendezvény-
delmi Szövetség: ,.35 év sza- nyel kívánja feleleveníteni 
bad hazában" címmel vetél- Magyarország felszabaditásá-
kedősorozalot szerveznek a nak történelmi eseményeit, a 
jövő év kiemelkedő esemé- 35 éves szocialista építőr.iun-
nyeknok, évfordulóinak tisz- ka legkiemelkedőbb eredmé-
teletére. nyeit a felszabadulás után 

Az akcióról az MHSZ ille- született korosztályok számá-
tékesei tájékoztattak. r a Az akcióval emléket ál 

Jövő év tavaszán ül össze litanak a fasizmus elleni 
az MSZMP XII. kongresszu- harc során hősi halált halt 
sa. Ezenkívül az 1900-as esz- szovjet, magyar és más nem-
tendó jeles jubileumok éve. zetiségű katonáknak, a ma-
Április 4-én ünnepeljük ha- Syar ellenállási mozgalom 
zánk felszabadulásának 35. márt í r jainak, ezzel is kife 
évfordulóját. Május 9-én em- jezve az utókor tisztelétét 
fékezünk a német fasizmus hősi példamutatásuk iránt. A 
felett 35 évvel ezelőtt aratott vetélkedősorozat célja az is 
győzelemre. A hazánk és az hogy széles körben tudato-
cgész szocialista világ füg- sítsa: néphadseregünk 25 éve 
getlenségét, békéjét védel- a Varsói Szerződés tagálla-
mező Varsói Szerződés létre- maival fegyverbarátságban 
jöttének negyedszázados tör- óvja hazánk és a szocialista 
ténelmét május 14-én idéz- tábor építőmunkáját , védel-
zük feL Ezekre az esemé- mezi a világbékét. 
nyékre, jubileumokra hirdet- A vetélkedősorozat egyéni 
te meg az MHSZ a vetélke- játékkal indul, majd csapat 
dősorozatot, amely elősegíti versenyeken a kerületi, vi 
az MSZMP XII. kongresszu- rosl, járási döntőkön át a 
sa irányélveinek, dokumen- megyei döntökkel fejeződik 
lumainak, a szocialista építő- be. Ezeket Budapesten és 
munkának, a társadalmi, gaz- minden megyében egyidőben 
dasági feladatoknak széles május 11-én rendezik meg. 

Elhunyt Homoki 
Nagy István 

A Kulturális Minisztérium 
Filmfőigazgatóséga, a Magyar 
Film- és Televizióművészek 
Szövetsége és a Magyar 
Filmgyártó Vállalat mély 
megrendüléssel tudatja, hogy 
életének 66. évében elhunyt 
Homoki Nagy István KoS-
suHi-díjas filmrendező, a 
Magyar Népköztársaság ér-
demes művésze. 

Homoki Nagy István a 
magyar természetfilm egyik 
megalkotója, nemzetközileg 
is nagy elismeréssel övezett 
kitűnő mestere volt. 

Homoki Nagy István teme-
téséről később intézkednek. 

Hallássérült 
gyermekek 

oktatása 
Debrecenben a Siketek Al-

talános Iskolájában és Neve-
lőotthonában 176 hallássérült 
tanuló általános iskolai ne-
velésével és oktatásával 49 
általános iskolai tanár és 
szakember foglalkozik. Az 
ide kerülő óvodás korú gye-
rekek 16 éves korban fe je 
zik be tanulmányaikat. Az 
iskola elvégzése 2 évvel tart 
tovább, mert a hallás és han-
gos beszéd oktatása fontos 
része a tanításnak. (MTI) 

körbe jár 
Almosán cipeltem a bevá-

sárlószatyrot, amikor észre-
vettem. Pontosabban fogal-
mazva, először csak valami-
féle furcsa érzés kerített ha-
talmába: valami nem st im-
mel. Évek óta minden reg-
gel felnézek rá, s jó ideje — 
már pontosan tudom, kis hí-
ján két esztendeje —, hogy 
d landóan fél hatot mutatott. 
Melyik nap, melyik fél hat-
ját. a reggelit vagy a dél-
utánit, ki tudja? Tény, hogy 
a szegedi dóm toronyóráján 
fennakadt az idő. 

S most, amikor itt cipelem 
a bevásárlószatyrot, duzzo-
gok magamban, álmos va-
gyok, lám, váratlan megle-
petés ér. Akárhogy is nézem: 
öt perc múlva háromnegyed 
hét. Hál' istennek végre jár 
az óra! Helyesebben szólva, 
az egyházi segélykeretnek 
köszönhetően megindult vé-
gestelen körútján a két mu-
tató. 

* 
Az idő múlására mit sem 

hederítő, csökönyösen sztráj-
koló óra régóta bántotta sze-
m ü n k e t Hivők és hitetlenek 
egyaránt érezték: funkcióját 
vesztett számlapjával vaksi a 
torony. Az időmérő megja-
vittalását már jó pár évvel 
ezelőtt tervezte a városi ta-
nács, ám a zenélő órát és to-
ronyórát együttesen működ-
tető, vezérlő szerkezet túlsá-
gosan is sokba került. Meg-
vásárláséra nem futotta a 
város pénztárcájából. Egyéb-
ként is eldöcögött még a ré-
gi, Csúri Ferenc kézügyessé- nonstop, 
gét dicsérő szerkezet, — ha pnálló 
volt, aki felhúzza. 

Csakhogy a nyugdíjas bá-
csi. aki szerény havi bérért 
vállalta: nap mint nap moz 

Kiváló szervezeti élet 
Beszámoló taggyűlés a MÁV Biztosítóberendezési 

és Fenntartási Főnökségen 
Az elnevezés is sejteti, 

hogy a MAV Szegedi Igaz-
gatóság területén speciális 
feladatokat lát el a Biztosí-
tóberendezési és Fenntartási 
Főnökség, amely Szeged-Ró-
kusról irányítja Csongrád, 
Bács-Kiskun és Békés me-
gyében, valamint Tolna és 
Szolnok megye egy részében 
a vasút nagyarányú techni-
kai fejlesztéséhez tartozó 
feladatokat a távközlésben, a 
biztosítóberendezések építé-
sében és fenntartásában. 

ö t különböző szakterület 
tartozik ide, következéskép-
pen az itt dolgozó pártalap-
szervezet igen széles terüle-

Nagy segítséget kapott ebben 
a munkában az alapszerve-
zet a KISZ-től, a szakszerve-
zettől, a szocialista brigá-
doktól. Az elmúlt öt évben 
21 ú j párttaggal gyarapodott 
az alapszervezet. Valameny-
nyien szocialista brigádta-
gok. 76 ' százalékuk fizikai 
dolgozó, a többiek műszaki-
ak, termelésirányítók. 

Jellemző itt a körültekintő 
pártépítésre, hogy felvételük 
előtt az ú j párttagok közül 
9-en a szakszervezetben, 8-
an a KISZ-ben dolgoztak 

Jellemző a munka ütemére, 
hogy a tervezett 115 fényso-
rompó helyett ez ideig 121-
et helyeztek üzembe. 

A műszaki jellegű építési , ., . 
és fenntartási munkák el- tartósan, és mmdegyikük va-
végzésének üteméhez igazi- lasztott tisztséget töltött be. 
tották Itt az üzemgazdasági Tehát ott bizonyították poli-

ten irányítja, fogja össze a és energiafelhasználási fel- tikai mozgalmi munkájuk-
kommunisták, a KISZ- és a adatokat, a gazdaságosságáé- kal. hogy f e » ® 
tömegszer vezetek munkáját . 
Most a beszámoló taggyűlé-
sen az utóbbi, közel öt esz-
tendő tükrében erről és a 
gazdaságpolitikai feladatok 
végrehajtásáról adott számot 

dekében. Számokkal is bizo- södik « párt al apszervezet 
nyitva a gazdasági, gazda- egysegben, akaratban. 
ságpolitikai eredményeket: 
1974-ben ez a főnökség 18 
millió forint termelési érté-
ket produkált. Ez a szám eb-

az alapszervezet vezetőségé- ben az évben várhatóan kő-
nek előterjesztésében Tóth zel háromszorosára emelke-
Sándorné párttitkár. A vas- dik. A gazdasági eredmények ságának titkára, Mári Sán-

A beszámoló taggyűlés 
munkájában részt, vett és 
felszólalt Gál Gyula, az 
MSZMP KB munkatársa, 
Balogh József, a MAV Sze-
gedi Igazgatósága pártblzott-

úti munka feladatai közül alapját képezi, hogy e bizto-
például ennek a főnökségnek sítóberendezési és fenntartá-
is jelentős a szerepe annak si főnökség felépítésében át-

dorné, Vadászi Bóbettné, Ve-
csernyés Sándor, Kecskeméti 
Tibor, Zákány István, Jenei 

a kormányprogramnak a 
végrehajtáséban, amely a 
közlekedés javítására szüle-
t e t t 

A MAV technikai fejlesz-
tésének sorában a közleke-
dés biztonságának fokozása 

gondolt, megalapozott átszer- György, Fenyvesi Tiborné, 
vezést hajtottak végre 
utóbbi öt évben. Ehhez 
kellett készülnie a pártalap 
szervezetnek is, pontosan ki-
dolgozott gazdasági, gazda-
ságpolitikai munkával, a cse-

az egész országra kiterjedő lekvési egység biztosításéval 
program és feladat. A többi 
között része ennek a köz-
utakkal találkozó vasúti pá-
lyatest előtt a fény- és fél-
sorompók építése. Ebben is 
részt vesz ez a főnökség, más 
speciális építési és szerelési 
munkák elvégzése mellett. A 
közúti közlekedés biztonsá-

a pártonkívüli dolgozók 
mozgósításával. Hogy ez si-
került ebben az időszakban, 
azt több tény bizonyítja: ve-
zérigazgatói dicséret, kiváló 
főnökség, élen járó szolgálati 
hely elismerés. 

A párt belső életéről szól-
va az alapszervezet vezető-

az Czapár Péter, Bunford Jó-
fel zsef, Gárgyán István, Dóda 

László, Vecsernyés János. A 
taggyűlésen elnöklő Szalma 
László zárszavában hangsú-
lyozta, hogy a gazdaságszer-
vező. irányító és ellenőrző 
munkában továbbra is az 
alapszervezet feladata a gaz-
daságosság fokozása, a mun-
ka minőségének javítása, a 
párt belső életének gondozá-
sa, formálása. Ennek az 
alapszervezetnek a munká-
jában eddig is meghatározó 
volt a szervezeti élet terv-
szerűsége, a rendszeresség, a gát emelő programot évről ségének beszámolóiában a 

évre tervszerűen hajtották többi között nagy hangsúlyt vezetőség példamutató mun-
végre a MAV Szegedi Igaz-

i gatóság területén. Napja-
' inkig a megépített fél- és 

fénysorompók száma 213. 

kapott a párt erősítése, az 
utánpótlás biztosítása első-
sorban ftzikat dolgozók, fia-
talok és nők felvételével. 

kája, a párttagság,aktivitása 
a megbízatások teljesítésé-
ben is. ,'J 

L. F. 

Somogyi Károlyné felvétele 

Szerelik a bal oldali torony óráját 

ezentúl percnyi pontossággal, rot, sietnem kell, mert mind-
a hozzá tervezett járt háromnegyed h é t A ka-
energiaffejlesztőnek púban vagyok, amikor meg-

köszóntjetően, áramszünet kondul a Sz,ent Imre harang; 
esetén is tizenkét órán át jár. magas hangon — a negyed-
A vezérlő automata maga is órákat így jelzi a % óra. 
egy óra, méghozzá igen pre- Egészkor — akkor már mé-

gásba hozza a fogaskereke- c i / - villany haj t ja , de ingája lyen kondul a 26 mázsás ere-
ket, már nem bírta erővel a i s v a n - A karzat oldalfalán kolomp — ébreszteni kell a 

helyezték el. Két kábelen Jut c v e r e k e k e t 
i n n e n a , i n F n r m n r - I A n L-Zl e i M . J M . 1 . 

munkát.. Pontosan kétszáz 
húsz lépcsőfokon kellett fel 
le kutyagolnia naponta. Ami-

innen az információ n két 
torony kétszer négy szám- Ladányi Zsuzsa 

cipőipari 
szabászverseny 
Országos cipőipari szabász-

verseny kezxlődött szombaton 
a Könnyűipari Minisztérium 
és a Bőripari Dolgozók Szak-
szervezete rendezésében, a 
Minőségi Cipőgyárban. Hét 
cipőgyár legjobb húsz szak-
embere dönti e l : ki tud ja a 
legrövidebb idő alatt és a 
legtakarékosabban kiszabni a 
60 pár cipő felsőrészéhez 
szükséges anyagot. A ver-
seny nemcsak ügyességi ve-
télkedő, hanem fontos gazda-
sági célt is szolgál. A cipő-
felsőrész bőrének döntő több-
ségét importálni kell, s az 
anyagtakarékosság milliók-
ban kifejezhető megtakarí-
tást eredményezhet. Az elő-
zetes vállalati vensengés leg-
jobbnak bizonyult bőrszabá-
szok előtt nem kis feladat 
áll, hiszen egy pár cipő fel-
sőrésze húsz darabból álL 

Az első alkalommal meg-
rendezett versenyt Bakos 
Zsigmond könnyűipari ál-
lamtitkár nyitotta meg. 

Adunk magunkra (?) 

kor bejelentette; el jár t az lapjának mutatóihoz. Téve-
idő felette, nem tudja telje- désről szó sincs, nem vélet-
síteni hivatását, senki nem ! e n ü l említettünk két tor-
akadt, aki az óra felhúzását nyot. Amint a városlakók is 
vállalta volna. Eddig az hamarosan meggyőződhet-
évekig tartó Dóm téri fél hat n e k - ezentúl a dóm Ttsza 
története. felöli tornyának időmérője is 

A város felöli torony mu- muta t ja a percek, az órák 
tatólt december 10-én meg-
lendítő szerkezet az NSZK 
beli hírneves Perrot-cég ter-

múlását. A Perrot-cég fény-
kép alapján, s a helyszíni 
mérések segítségével ú j mu-

gyobbak 2 méter 70; a ki 
sebbek 2 méter 30 centimé-

méke, ugyanolyan, amilyen tatokat^ készített ide. A na-
az esztergomi bazilika és a 
pesti Batthyány téri temp-
lom óráját vezérli. Elektro- teresek, 
mos árammal működik, tel-
jesen automata, tehát az óra 

Magyar gépírók 
sikersorozata 

Az NDK-beli Oberhofban Második Jármy Péterné, a 
nemzetkőzi gépiróversenyt Magyar Nemzeti Bank dol-
rendeztek. Ezen Ulbrichni gozója lett. A magyar váló-
Varsa Erzsébet, Nehézipari gatott csapat (Ulbrichné 
Minisztérium dolgozója, a N I M Já rmvné MNB, Erki 
gepiras háromszoros világ- „ .. ., 
bajnoka mind a sebességi, R w ö J , a O T P ) a Z összesített __ 
mind a hibátlansági versenyt eredmény alapjan az első he- (Többnyire valóban így zaj-

- naev fölénnvel m p m v p r t í Íven véezett. ÍMTIt ' 

A lófaránál (elnézést, 8z 
érzékenyebbek kedvéért: a 
ló hátuljánál), attól, ha 
szembe nézzük, Jobbra, ha 
a lóval egyírányban né-
zünk, balra találtatik az 
Expressz bisztró. Ebben az 
esetben ugyan számunkra 
érdektelen maga a bisztró, 
ám egy ítalkimérési lehe-
tőségekkel felruházott üze-
met mindig a felismerés 
nagyobb reményében emle-
gethet az ember, mintha 
azt mondana, hogy Magyar 
Ede híres szegedi építész 
háza, amelyhez fogható, 
tiszta szecessziós épület leg-
közelebb nagyjából Spa-
nyolországban találtatik. 
Mindenesetre a bisztjó eb-
ben az épületben van, amit 
immár könnyű lesz képze-
letben azonosítani önmagá-
val. 

De hát mi gond van ez-
zel a házzal? Az, hogy 
megszépült! Illetve nem is 
ez a ba j önmagában, ha-
nem az az ellentmondás, 
ami ezáltal kialakulhatott 
a küllem ée a belső szférák 
között. 

Képzeljük el, hogy éppen 
külföldi építészek járnak 
Szegeden. (A dolgot nem 
nehéz elképzelni, mert 
tényleg, meglehetősen sok-
szor járnak.) Képzeljük el, 
hogy megnézik a várost, 
építész szemmel. (Tényleg, 
meg szokták nézni.) Sőt, el-
mennék a Magyar Ede-féle 
házhoz is, hogy kellemesen 
meglepődve elcsodálkozza-
nak azon a ritka szecesszi-
ós szertelenségen, amit 
ezen a házon alkalmazott, 
nagyon is precíz, átgondolt 
rendbe szedve alkalmazni 
volt képes az építész. 

Cipelem a bevásárlószaty- nagy fölénnyel megnyerte, lyen végzett. (MTI) 

lik le a találkozás.) Aztán 
örömmel konstatálják, hogy 
ez a ház is megszépült kí-
vülről, hogy vakolata ép, 
festése — némi por elle-
nére is — hibátlan, s elis-
meréssel adóznak a város-
nak, amely közösségként 
ilyen gondot fordít értékei-
nek megőrzésére. Beljebb 
lépve azután még elcsodál-
koznak a ház udvari terei-
nek izgalmas kialakításán, 
s elcsodálkoznak a lépcső-
ház szeszélyesen • kanyargó 
vnskorlátján. Itt már vi 
szont tényleg csak csodál 
koznának, franciák, lengye 
lek, németek vagy bolgá-
rok. Mert a lépcsőházban 
motorok, kerékpárok zsú-
folódnak, falhoz döntve, fa-
lat leverve, lépcsőkorláthoz 
láncolva. Nemrégiben ép-
pen egy szovjet építész me-
rengett el a házhoz nem 
éppen illő megoldáson, kí-
nos kérdéseket téve föl ma-
gyar kollégájának . . . Pedig 
hát a gondon könnyű len-
ne segíteni egy kis színnel 
az udvar egyik sarkában, 
ahová beállíthatnék a mo-
torokat, kerékpárokat. 

Ennek az ügynek is van 
egy hasznos tanulsága. Ha 
kívülről „festjük magun-
kat", azaz közösségi erővel 
legalább a tisztes külsőről 
gondoskodunk, akkor azért 
ezzel a tisztességes külsővel 
— ha viszonylag egyszerű-
en megtehetjük — a belső 
feltételeket is meg kellené 
próbálnunk összhangba 
hozni, hogy a küllem és a 
belbecs ne csak a deklarált 
szándékokban, hanem a 
mindennapok praxisában, 
az életben is találkozhas-
sék. 

Sz. I. 
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