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CSÜTÖRTÖKI KRÓNIKA

TIZENHARMADSZORRA
TIZENHÁRMÁN

Március 15.,
csütörtök
L évnegyed
III. hónap
Az évből eltelt: 15 nap
Hátra van még: 291 nap
Napkelte: 5.28
Napnyugta: 18.22
Holdkelte: 15.45
Holdnyugta: 5.45
FELHŐS. HIDEG IDŐ
Constantin Ticu, a Meteoro
lógiai és Hidrológiai Intézet
szolgálatos munkatársa jelen
ti: Továbbra is hideg Idő vál
tozó felhőzettel az ország köz
ponti és északkeleti részein,
inkább felhős égbolttal a töb
bi vidéken. Kevés helyi csa
padék Moldvában hó, OlteHavasalföldön
és
niában,
Dobrudzsában eső, havaseső,
illetve hó formájában. A töb
bi vidéken csak szórványos
csapadék. Mérsékelt, helyen
ként megélénkülő sjtél Mold
vában, a BSrágáimrí és Dob
rudzsában 55 kilométer órán
kénti sebességig. Éjszakai hő
mérséklet mínusz 6 és plusz 2
fok, nappali 2—10 fok között.
Helyi ködképződés.
TÉVÉ
CSÜTÖRTÖK, I. műsor:
15.30 Pedagógiai kollokviumok
a tanulók technológiai felké
szítéséről; 15.45 Ifjúsági stú
dió; 20.00 Híradó (R. SZ);
20.20
Gazdasági
aktuali
tások;
20.35
Operettrész
letek (SZ); 20.50 Irodalmiművészeti
szemle;
21.05
Folytatásos film (SZ); 21.55
Lemezújdonságok; 22.20 Hír
adó (R. SZ).
PÉNTEK, I. műsor: 15.00
Telex; 15.05 Matematika kon
zultáció a műszaki felsőokta
tásba felvételizőknek; 15.30
Kulturális élet; 15.50 Autó
sok műsora; 16.00
Német
nyelvű adás (R. SZ); 20.00
Híradó (R. SZ); 20.20 Gazda
sági aktualitások; 20.35 Nép
dalok; 20.50 Nemzetközi ki
látó; 21.10 Játékfilm; 22.20
Híradó (R. SZ).
ALLANDÚ KIÁLLÍTÁS

A
nagyváradi
Körösvidéki
Múzeumban modern tudomá
nyos elrendezésben ismét meg
nyílt az állandó természetrojzi
kiállítás. A gazdag anyag be
mutatja o geológiai korokban
ezen a tájakon élt állatfajokat,
a Körösök vidékének jellegzetes
növényvilágát. Az állandó kiál
lítás vonzó gyűjteményei és tár
gyai tág lehetőséget kínálnak a
tömegek materialista nevelésé
hez, s egyben fontos szerepet
tölthetnek be o tanulók bioló
giai ismereteinek gyarapításá
ban, a természetrajzi leckék
szemléletes megtartásában.

Hány virág
az
ahány virág ?
rnavaszi verset tanulnak a nebulók. Az
iskola nyitott ablakából a
forgalom zaján is átszürődik: „Ahány virág, mind
letépem, neked viszem...“
Ahány virág, mind leté
pem. .. Mondogatom ma
gamban, arra gondolva,
hogy egykoron én is így
tanultam, ha nem is éppen
ezekkel a szavakkal. A
költői szimbólum azért tű
nik szépnek és hatásosnak,
mert a lehetetlent Ígéri.
Minden virágot letépünk
annak, akit szeretünk, aki
nek kedveskedni akarunk!
Persze, csak jelképesen.
De ime, már azon a for
galmas utcasarkon vagyok,
ahol az alkalmi virágáru
sok kínálják portéká jukaü Á kosarak, térítők,
ablakpárkányok tömve a
tavasz: vadontermő virá
gaival. Ez már nem jel
kép, maga a valóság. Po
tom három-öt lejért vehe
tek egy marék hóvirágot,
kikericset, primulát vagy
hunyort.
Gyermekkorom
legkedvesebb tavaszi vi
rágát, a lila kikericset vá
lasztom. Mikor kiemelem
a kosárból, akkor veszem
észre, hogy a buzgó árus
a legtöbb szálat hagymás
tól tépte ki. Jobban körül
nézek: emitt a primulát,
amott, a hóvirágot kínál
ják tövével, hagymájával.
Ejnye — mondom —, mi
ért nem kímélték egy ki
csit a termőhelyet?! A vá
lasz legyintés: van ott a
réten éppen elég!
Mikor tovább megyek,
eszembe jutnak a nagy ta
vaszi és nyári kirándulá
sok. Sokan ölnyi virággal,
bök rét ás ággal térünk ha
za. Ahány virág utunkba
kerül, mind letépjük, hogy
az otthoniaknak kedves
kedjünk. Mintha soha nem
hallottunk volna termé
szetvédelemről, s mintha
nem tudnánk, hogy a rét
nek, mezőnek jövőre is
virágoznia kéne!
Nem értjük és érezzük
meg a vers üzenetét: egy
vagy két szál virág is az
egész tavaszt, az összes vi
rágot idézi?! De lehet, a
tankönyvekbe is új verset
kéne írni. amely a termé
szet nevében úgy idézné
az összes virágot, hogy
csak két szálról beszél!

Sike Lajos

A zenekritikusok vándor- nyében.
Szemlénk abszolút
fesztiválját
ez alkalommal csillagának tekinthetnők a fegalá galelor“-nak hívták ma- nomenális
bukaresti Flór n
guk között a szervezők. A ki- Georgesciit, a tavalyi Eik
feiezés —
fordítsuk tálán verseny legjobb tenorját, aki
szemlék
szemléjé “-nek - bői úgy árad a bella vocc,
arra utal hogy a vendéglátó mint napból a fény. Kár, hogy
zeneváros, Kolozsvár-Napoca egy actuója
megbicsaklott,
rangjára való tekintettel most Tartsa ezt figyelmeztetesnek:
csakis olyan fiatal művésze- lehet, hogy tündökletes hangket léptettünk föl, akik má- ja nem elég edzett még ahsutt tartott fesztiváljainkon hoz, hogy ennyire mindent
már bizonyítottak: a legjob- beleadva énekelhessen. Nem
bak legjobbjait.
fér bírálat Székely Attila
Hogy azért ne történjék épp Dvorákjahoz. Fiatal gordonúgy
ahogy kiterveltük, a kásunk nemcsak kitűnő, hatöbbszörösen díjazott, „nagy- nem érett is. Amit nyújtott,
ágyú“-nak szánt basszus, Teo- teljesség volt.
..................
dór Ciurdea súlyosan megbeE futó fölsorolás is kimutegedett, és felesége, a még tatja; a kolozsvári „szemlék
diák Emília Ciurdea ugrott szemléje", amelyen
három
be helyette három bravúrosan zongorás, két-két énekes, heelöadott szopránáriával. Senki gedüs és kürtös, egy-egy gortarthatta magát vesztes- donkás, klarinétos, oboás es
sem
trombitás
lépett
közönség
nek a műsorváltozás miatt!
Három zongorásunk, a még elé, már csak e hangforrásfőiskolás Viniciu Moroianu, beli sokféleség révén is szitovábbá Adriana Bera és Mi- nes volt és vonzó. Kivételes
Bukarestet, volt a meghívottak földrajzi
hai Ungureanu
Ia?i-t és Craiovát képviselte, szóródása, amennyiben a venbizonyítván, hogv a hazai elő- déglátó városon és Bukareskivül
Ia?i,
Brassó,
adóművészképzésnek ezen a ten
frontján nem állóharcot vív a Craiova, Nagyvárad, Szeben,
mesterek és tanítványaik kö- sőt — Székely Attila révén —
is
jelen
zössége:: zongoraművészetünk Székely udvarhely
ma is megújulöban van. Hár- volt. A műsor összeállításamójuk közül Ungureanu já- kor ez nem volt válogatási
téka volt a kimunkáltabb, a szempont; éppen ezért örvenvolt és a jelenlegi Amirás-ta- aetes kiváltképpen, hogy isnítvány, Bera és Moroianu jót- mét
megbizonyosodhattunk
megragadóbban.
Az felőle: nem egy-két zenei elit
szott
egész fesztivál csúcsmozzana- város a reménységünk, ha
ta volt Brahms kadenciája nem az egész ország új előMozart C-moll Versenyében adóművészete!
Elégtétellel
Moroianu keze alatt. A két jegyezzük föl a kritikusi köhegedűs közül a bul aresti zösség két szép visszaajándéAnca Bifan Mozartja volt a kozási gesztusát. Adriana Bera
legjobb, ám a jövőre nézve és Székely Attila kolozsvári, a
több ígéretet hallottunk ki a helyi zenelíceumban vetették
helybéli iskola jóhíréért mu- meg művészetük alapját, de
zsikáló George Dudea Csaj- amióta Bukarestbe
mentek
kovszlrijából. Három szólófú- főiskolára, nem szerepeltek
vósunk közül Hans Peter Fuss többet ezen a hangversenydoszebeni trombitás csak annyi- bogón. Most szerepeltek végban maradt a bukaresti kla- re, és bízunk benne, hogy ezrinétos Leontin Boantá és a után is visszahívja őket a filRomicá harmónia.
nagyváradi
oboás
Rimbu mögött, amennyiben
A zenekarnak és Cristian
ezek Webere,
illetve Mozart- Mandeal karnagynak három
ja mellett az
ő Leopold Mo- különösen nehéz munkanapot
zartja sápadtka volt. Egyéb- szereztünk. Magas színvonalú
ként nem volt rangkülönbség közreműködésükért
illesse
hármójuk között és szépen bi- őket köszönet. Pénteken kezzonyították,
hogy a fúvós dödött tizenharmadik vándor
hangszerek semmivel sem al- fesztiválunkon tizenhárom kisóbbrendűek
a vonósoknál, váló fiatalt segítettek hozzá a
Nem kevésbé jó benyomást megérdemelt sikerhez. Szekeltett két
ia$i-i
kürtös, rencsétlen szám a 13-as?
Petrea
Giscá és Gheorghe
László Ferenc
Asavei Haydn
Kettősverse-

A TUDOMÁNY TÜKRÉBEN
a nagy román
Az 1977-ben indult Zene- fordításban
tudományi írások című soro- zeneszerző 1902-es, 1905-ös és
zat a zeneesztétika, népzene- 1907-es keltezésű (édesanyjátudomány, zenepedagógia, ze- hoz szóló) írásos üzenetét,
neszerzés és zenetörténet köz- Papp Géza Philipp Caudella
ismert hazai képviselőinek a Szebenben szerzett XIX. szátanulmányait közli. A gyűjte- zadi magyar táncairól szóló
mény többnyire szaklapok- mikrotanulmánya zenetörtéban közreadott (és kiegészí- neti jelentőségű tényeket pon
téit) dolgozatok, doktori érte- tosít.
kezések (kivonatok, illetőleg
A zenepedagógiát
korszerészletek) és kimondottan a rűsítö, nevelésl-lélektani-eszkötet számára írt tanulmá- tétikai szempontból egyaránt
nyok foglalata. A tárgyukról figyelemre méltó hazai kísérismereteket nyújtó szerzők a letek eredményeit összegezi
zenetudomány múltjának és Csire József. Jagamas János
jelenének
a
vizsgálatával Népdalgyűjtés
a
hétfalusi
foglalkoznak elsősorban, hoz- csángók között című írása, a
zájárulnak a román zeneku- Görgényüvegcsűrön
talált
tatás eredményeinek a gya- népdalok elemzése nyomán
rapításához.
általánosított felismerést isA Zenetudományi írások — mertető Almási István-féle
1983.
(szerkesztette Bendő dolgozat, Szenik Hona roAndrás) nemrégiben napvi- mán—magyar kölcsönhatásra
lágot látott új kötetébe fog- világító elemzése a folklór
tolt tanulmányok túlnyomó maj értelmezéséhez visz kötöbbsége a hazai zenetörténe- zelebb. A zeneesztétika és
tét dúsítja feltáratlan adalé -történet határmezsgyéjén ke
kokkal. Lakatos István Ko- letkezett, Terényi Ede tollálozsvár szimfonikus zeneé- ból származó tanulmány Veletéről nyújt tudományos ér- ress Sándor kolozsvári zenetékű tájékoztatást — a XVIII. szerző és zongoraművész szüszázad
kezdetétől
1880-ig. letésének 75. évfordulójára
Thurzó Sándor a középkori emlékeztet. A hazaszeretetből
Nagyvárad európai szintű ze- és az emberiség békevágyánei megnyilvánulásairól tár ból sarjadt hét Veress-darab
föl nélkülözhetetlen doku- mély
empátiával
végzett
mentumokat. Dávid István í- szakszerű elemzése minden
rásának tárgya a legcsodála- bizonnyal az elfeledett és föltosabb hangszer, az orgona; támasztásra váró életmű közKolozsvár műemlék orgonáit tudatba vitelét segíti elő.
mutatja be történeti és orgo- Bartók Béla munkásságának
naépítészeti
szempontból, alaposabb megismerését céFarkas Sándor helytörténeti lozza Szabó Csaba, amikor a
kutatások eredményeként fog- Cíantata profana szövegének
tolja össze a Székelyudvarhe- és zenéjének az összefüggélyi FiLharmonikus Társaság selről értekezik és első proXVIII. századtól napjainkig zódiai elemzésére vállalkozik,
ívelő tevékenységét. László Vermessy
Pétertől doktori
Ferenc újonnan felszínre ho- disszertációjának a bevezető
zott művelődéstörténeti adaS fejezetét közli a tanulmányo
tok segítségével világít rá tét a záróflexáról. A ZenetuBartók Béla Román népi tán- domúnyl írások a nemrég elcok című művének a sorstör hunyt kiváló karvezetö, Nagy
ténetére.
Karácsony Péter István emléke előtt is tiszteSzatmáron felfedezett három lég.
ismeretlen Enescu-képeslapot
Csire Gabriella
közöl eredetiben és magyar

SPORT

Aranyöv — 1984
A fővárosi Sport- ég Művelő
dési Palotában nagy érdeklődés
közepette zajlik
1
hagyományos Aranyöv ncmzetküzl
ökövívó torna, amelyen nem
16, hanem „csak" 13 ország kép
viselői, zömében olimpiai reménységel, szám szerint 134-en
rajtoitak-rajtolnak. A 13 ország: Bulgária, Japán, Jugoszlá
via, Kuba, Koreai NDK, Len
gyelország, Mongol NK, NSZK,
Olaszország, Szíria, Szovjetunió,
Törökország, Románia. Az utol
só pillanatban visszavonta be
nevezését Egyiptom, Irak és az
NDK szakszövetsége.
Az első két nap rekordját a
harmatsúlyú Dumitru Clpere ál
lította fel, aki alig két perc után
leléptetésre kényszeritette el
lenfelét, a szírlal El Hindit.

FELELŐSSÉG

AZ OLVASÓ FÓRUMA

Zenei élet

Labdarúgó híradó
■ A legmagasabb bajnoki osztály újabb három fordulójának
időpontját közölte a szakszövet
ség bürója. Ennek értelmében:
25. forduló — április 1-én, 26.
forduló — április 4-én, 27. for
duló — április 8-án; e forduló
ból elnapolják a Bukaresti Di
namó—FC Arge? találkozót, amennyiben bajnokcsapatunk be
kerül a BEK-torna elődöntőjébe.
■ Hat csapat megegyezett a
Románia Kupa torna március
?0-án sorrakerülő negyeddöntői
nek színhelyében. íme: Szcbenben: Sportul studentesc — Marosvásárhelyi AS Armata; Fogarason: Hunyadi Corvinul — Bu
karesti Rapid: IMoiesti-cn: FC
Arges — Steaua. A negyedik
(Bukaresti Dinamó—Plolesti-i
Petrolul) mérkőzés Időpontjával
és színhelyével kapcsolatosan
még nem született döntés.

Megyei első hely
a városgazdálkodásban

A haza legtöbb helységéhez
hasonlóan Cheriéről is elmondhatjulc, hogy aki régen
járt itt, rá sem ismer, annyira
megváltozott a képe. A fejlődés alapja a város ipari fejlődése. Az ipari negyed körül
pedig egész városnegyed alakult ki. A város általános fejlődésére, a jó városgazdálkodásra vall a megye városai között 1983-ban lezajlott szocialista versenyben elért első
hely. S ml sem természetesebb, hogy a tavalyi sikereket
újabbakkal szeretnék tetőzni a
város lakói.
Az idén megnövekedett feladatok hárulnak a munkaközösségekre minden tevékenységi területen. Az iparvállalatok tervezett össztermelésének
értéke meghaladja az 1,156
milliárd lejt. Sok-sok millióra
rúg az exportra készülő üvegés faáru, szőnyeg és bútor értéke.
A szolgáltatások terén is jelentős előrelépést
terveztek.
Az effajta tevékenységet ki
fejtő vállalatok és szövetkeze
tek tervelőirányzata megha
ladja az 50 millió lejt.
A város további fejlődését
szemlélteti a sokmillió lejes

néptanácsi beruházás, melyből
közel 42,5 millió lej az építésiszerelési munkálatok ú teke
Egyebek közt a Két víz köze
nevű negyedben 129 lukas épül, melyből 84 állami alapokból. Befejezéshez közeledik az
új posta és az ezervonalas
telefonközpont, a Fafeldolgozó Kombinát mellett épülő uj
részleg és más objektumok epítése. A sertéstenyésztő telepen szennyvíztisztító állomás
létesül. A
sétatéri stadion
szomszédságában _ gyermekek
számára készülő úszómedence
építését kezdik meg.
A városfejlesztésből nyilván
kiveszik részüket — mint eddig |s _ a lakosok. Az idei
dvre vállalt hazafias munka
értéke meghaladja a 25 millió
iejt a tervben utca- és járdajavítás, zöldövezetek és parrendben tartása, sportpáiy;jk és játszóterek létesítése
szerepel. A városhoz tartozó
szilvás, Hesdát és Kérő falvak
lakói vállalták a hozzájuk ve
zető utak javítását, karbantar
tását.

Székely Csaba
GherU

Milliókban számolják
a hazafias munka értékét
Községünkben 1983-ban nagyón szép eredményeket értünk el hazafias
munkával,
Ennek értékét eredetileg kétmillió lejre tervezték. De a
községi pártbizottság, a néptanács és a képviselők által
szervezett akciók során a község lakói a tervezettet több
mint kétszeresen meghaladó
értékű munkát végeztek. Gazlegnadasági
szempontból
gyobb megvalósítás egyes térméketlen területek feljavítása,
bevonása a mezőgazdasági ter
melésbe. Egészségügyi szempontból is nagy
jelentősége
van annak, hogy sok közkutat,
borvízforrást rendbetettek. E»
utóbbiakból ezelőtt edényekkel merték a vizet. Most kőkerítés veszi körül és vezeté
ken csurog a jó borvíz. A
fentieket gyalogjárók, utak,

kerítések, sok kis híd javítása,
karbantartása,
zöldövezetek,
sportpályák,
gyermekjátszóterek gondozása stb. egészíti
ki. Bálvúnyosfürdőn renoválták a könyvtár és klub epuletét, patakszabályozási munkákát végeztek, megjavították a
nagyobb hidakat,
Az iskolások és a fiatalok az
újraértékesíthető anyagok —
fém, üveg, papír stb. — össze
gyűjtésével is hozzájárultak a
fent említett eredményekhez.
Az idei tervben a legfontosabbak között szerepel egy régi és régóta nem használható
fürdő rendbetétele és sok más
közhasznú munka, legalább
olyan értékben, mint a tavalyi
megvalósítás,

(Folytatás az 1. oldalról)
csők az adhat erkölcsi fedezetet,
ha konkrét munkában testesül
meg.
A szocialista tulajdon meg
védésének és gyarapításának
— a kommunisták, az összes
dolgozók eme alapvető erkölcsipolitikai kötelességének — kivé
teles fontossága van az ország
társadalmi-gazdasági fejlődésé
ben, az életszínvonal szüntelen
emelésében. Felelősséggel tarto
zunk azért, hogy minél hatéko
nyabban gazdálkodjunk a tár
sadalom erőforrásaival, eszkö
zeivel, hogy harcoljunk minden
nemű pazarlás ellen, a közja
vak őrzésében és kezelésében
megnyilvánuló hanyagság ellen.
Fel kell lépnünk az antiszociális
cselekedetekkel
szemben
és
kérlelhetetlen közvéleményt kell
kialakítanunk, amely elítéli eze
ket.
A hozónak és a nép vívmá
nyainak a megvédése is nagy
felelősséget ró mindannyiunkra.
Szent kötelességünk
ébernek
lenni és meghiúsítani minden
olyan próbálkozást, amely szo
cialista rendszerünk ellen irá
nyul. A párt és az új rendszer
iránti odaadás, a nép hű szol
gálata, hagyományaink tisztele
te, a haza függetlenségének,
szuverenitásának megvédéséről
mind-mind
való gondoskodás
nagyszerű tanújelei az új ember
erkölcsi profilját meghatározó
magas fokú felelősségtudatnak.
Kommunista pártunk és álla
munk megteremtették a teljes
jogegyenlőséget hazánkban; biz
tosítják a feltételeket ahhoz,
hogy nemzetiségre való tekintet
nélkül, az ország minden hon
polgára ugyanazokat a jogokat
élvezze és kötelezettségeik is
egyformák legyenek. Éppen ezért
reánk — mindannyiunkra — az
a felelősség hárul, hogy szünte
lenül erősítsük népünk párt kö
rüli egységét, a román, magyar,
és más nemzetiségű dolgozók
testvériségét.
Az erkölcsi-politikai felelős
ségvállalás vonatkozik ugyanak
kor törvényeink tiszteletben tar-
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Múzeum az iskolában
Érdeklődéssel olvastam az kor helyben elvégzi a szakszeElőre egyik Fórum rovatában rű megfigyelést, lejegyez minMáté Kálmán levelét a Várai- dent, ami feltétlenül szükséján létrehozott iskolamúzeum- ges ahhoz, hogy a megmentett
ról. Magam a nagykárolyi 1- tárgy, régészeti lelet „megszóes számú általános iskola al- laljon". Ha nem érzi magát erigazgatója és történelemtanára re képesnek, akkor kötelező
vagyok és hasonló iskolamú- módon minden leletről a legzeum létrehozásán fáradozom, rövidebb úton értesíteni kell
amíg a „nyomok* el nem
Történelem-régész kört- veze
tek, diákjaimmal számos ki- tűnnek — a legközelebbi múránduláson, anyaggyűjtő és zeum lehetőleg régész munka;
leletmentő tevékenységen vet- társát, azért, hogy megfelelő
tem részt, ez szolgált alapul terepszemlével, megfigyeléssel
az iskolamúzeum létesítésénél, korba, régészeti kultúrába soMindenben egyetértek a le- rolva elhelyezzük, keltezzük a
vélírózal, ami a történelem- leletet. Csak találomra, kiránoktatás korszerűsítését, él- dulások alkalmával a „csereményszerűvé tételét segíti elő, pék" gyűjtését nem ajánlom,
a hazafias nevelést a helytör- mert azok „szóródása" a felténethez is köti. Szép, nemes, színen,
lakásmaradványok,
követésre méltó gondolatok, hulladéggödrök nyomait jelzi
A
szerkesztőség
következő és a próbaásatások helyének
megjegyzéséhez szeretnék né- kijelölésénél olyan
fontos
hány gondolatot
fűzni: „a „nyomok", amelyek nélkül tagyűjtőmunka megszervezésé- nácstalan lesz a régész,
hez mindenütt tanácskozzaA történelemtanárok és a
múzeumok múzeumok munkatársainak enak a megyei
szakértőivel, kérjék támoga- gyüttműködése elengedhetettí.„i,.t«
len teltétele egy vidék alapos
lasuKai .
—régészeti kutatásának. Ezt sahiv?,t,ásoA,
a ját tapasztalatomból számos
torténelem-filozófia karon ős- példával
igazolhatnám.
A
kori régészeti szakot végeztem nagykárolyi múzeumban szer— több fontos ásatást vezet- zetj tapasztalataimra hivattem; 1963 és 1977 között a kozva állíthatom, hogy ezt
nagykárolyi muzeum történél- a szoros kapcsolatot meg
mi részlegének létrehozásán iehet teremteni, sót ki lehet
dolgoztam. A múzeális tévé- szélesíteni
múzeumbarátok
kenységet, bármilyen szinten körévé, amelybe mezőgépész* Aií°rt^n ^ ° nemzet* k“ltu: tői, agrármérnöktől, orvostól
*
VaF°.nra
vonatkozó diá’kokig mindenki beletartoz,J1974®7 ‘örvény szaba- hat és együUműködhet. Igen
lyozza. Minden gyűjtési mun- sol{. nagy fontosságú régészeti
ka feltételezi nemcsak a tár- lele'tet kikerült így megmengyak átmentését, fizikai létük teni és méltó helyére juttatni,
megőrzését
(konzerválását), ^ történelemtanároknál igychanem tudományos értékük keztem felkelteni érdeklődémaximális kihasználását* ér- süket a régmúlt iránt, táratékelését tudományos dolgoza- d0zásukat azzal honoráltam,
tok, tanulmányok, népszerűsí- hogy közreműködtem az ískotö előadások vagy kiállttá- jaj „múzeum-sarok" megszersok formájában. Mind a tu- vezésében. Persze, volt olyan
dományos feldolgozás, mind kolléga is, aki hamar „önállóaz igen fontos népszerűsítési sjtotta“ magát és a szakszerű
munka feltételezi egy sor o- régészeti feltárást „turkálásra"
lyan megfigyelés elvégzését, változtatta. Ekkor igen nehéz
amely nélkül a begyűjtött tár- helyzetbe kerültem, hiszen a
gyak vagy nem szólalnak meg, régészet már rég kinőtte az
va,s^ a? áltáluk közölt lnfor- „ésótudomány" kereteit...
máció igen szegényes lesz, EAz együttműködést úgy kell
zért tartom helyesnek a szer- megteremteni, hogy a fő cél a
kesztoseg megjegyzését, kiegé- leletek tudományos értékelészítve azzal: távol esik tőlem se a történelmi információ
feltételezni, hogy e megfigye- átmentése
' ’
legyen. Szerintem
léseket elhalasztották^■■■■másodlagos
volna
tényező az, hogy a
ílaMecsült- ^e kes vÁraljal jejet múzeumba, vagy iskolai
kollégáim.
gyűjteménybe került-e be, bár
A levélből kitűnik, hogy emiatt igen gyakoriak a nézetnemcsak ipartörténeti, népraj- eltérések, hiszen minden csetzl, vagy más, helységük múlt- ben megfelelő feltételeket kell
jához kapcsolódó emlékeket teremteni a leletek fizikai togyűjtöttek, hanem a Várdom- vábbélése, restaurálása, konbon talált ugyagedény-csere- zerválása érdekében. Ha a lé
pőkét is. Ha a néprajzi, ipar- let régészeti
ritkaság, tudótörténeti, vagy más közép- és mányos értéke túlnő a hely
újkori emlékek gyűjtése lelki- történeten, magától értetődik,
Ismeretes munkát kíván — hogy múzeumi gyűjteményben
feljegyezni pontosan a tárgy van a helye. A bejegyzési kafelhasználásl módját, rendel- talógusban viszont illik feltün
tetését, a gyűjtés dátumát, a tetni a ieletmentő nevét, és ha
tárgy készítőjét, hovatartozá- igényt formál, és képes rá, a
sát, a gyűjtés körülményeit, tudományos feldolgozás elsődtulajdonását és minden mást, leges joga is az övé kell hogy
amit fontosnak vélünk a doku- maradjon,
mentáció szempontjából —, a
Az Iskolamúzeumok létesítérégészeti leletek még nagyobb se szerintem dicséretes és
körültekintést követelnek meg. hasznos tevékenység, az eEz nem jelenti azt, hogy a ki- gyüttműködés a múzeumok
rándulások alkalmával talált, munkatársaival azonban elenvagy véletlenül felszínre ke- gedhetetlen feltétele a hely
tállt leleteket ne vihetnénk be történet tudományos feldolgoaz iskolai gyűjteményekbe. Ha zása, megírása érdekében,
az illető tanár rendelkezik
Dr. Németi János
megfelelő szakismerettel, ak

tósára, a szocialista törvényes
ség megerősítésére. Olyan köte
lesség ez, amelynek
teljesíté
se a társadalmi rend és fegye
lem alapja; enélkül sem a társa
dalom, sem az egyén nem bol
dogulhat.
A fentiekből is kitűnik, hogy a
felelősség az új ember erkölcsi
arculatának egyik legfőbb öszszetevője — megnyilvánul a kö
zösséghez való tartozásunkban,
társadalmi-emberi
viszonyaink
ban, s ezekre tartósan rányomja
bélyegét. Szocialista
társadal
munk előrehaladása valamennyi
ünk munkáján,
tevékenységén
múlik — tehát végeredményben
azon, hogy külön-kűlön és együttesen hogyan teljesítjük fel
adatainkat.
Pártunk dokumentumai rámu
tatnak, hogy az új társadalom
építőjének tudatában kell len
nie, hogy valamely közösség ere
je, munkájának
hatékonysága
tagjainak felelősségtudatán mú
lik. S ez nem csupán hitvallások
ban, hanem mindenekelőtt a kö
zösség érdekében végzett oda
adó munkában jut kifejezésre.
Az a felelősség tehát, amellyel
önmagunknak,
családunknak,
munkaközösségünknek
és az
egész társadalomnak tartozunk
— tettekben nyilvánul meg. Az
ekképpen konkretizálódó felelős
ségtudat elsődleges szerepet
játszik nagyszerű célkitűzéseink
valóra váltásában. Amint azt
pártunk
főtitkára,
Nicolae
Ceoujescu elvtárs is kidomborí
totta, „Társadalmi rendünkben a
honpolgári jogok és szabadsá
gok széles körű fejlesztése, a
szocialista demokrácia elmélyü
lése és tökéletesitése elképzel
hetetlen minden egyes személy
nek a társadalom általános ér
dekei iránti felelőssége nélkül,
anélkül a tudat nélkül, hogy va
lamennyiünknek
kötelessége
mindent megtenni az egész nép
jólétéért és boldogságáért, a
szocializmus és kommunizmus
ügyéért."
így válik mozgató erővé a tár
sadalmi felelősség és a forra
dalmi szellem valamennyiünk
munkájában, magatartásában.

LESZÁLLÍTOTT ÁRAK
BORSABANYA
— Enyhe éghajlat, fe6tői környezet a Radnaihavasok lábánál, 850 méter téngérszint feletti
magasságban.
,
— Környékbeli séták és kirándulásoki
• Idegbetegségek, idegkimerülés és endokrin
bántalmak kezelésére javallott. Teljes ellátás
személyenként napi 76 lej (33 lejjel kevesebb,
mint idényben).

GYILKOSTO
— Hegyvidéki éghajlat, 980 méter tengerszlnt
feletti magasság. Idegkimerülés, idegbetegségek,
pajzsmirigy túltengés kezelésére, lábadozásra
javallott.
• Egy teljes 12 napos üdülőházi beutaló csu
pán 660 lej.

IZVÓRA
— Festői környezetű üdülőtelep 916 méter ten
gerszint feletti magasságban, mindössze 32 kilo
méterre Nagybányától.
— Üdülésre, nemkülönben idegrendszeri bán
talmak, tüdőbetegségek kezelésére javallott.
• Április 30-ig egy teljes 12 napos beutaló ára
körülbelül 700 lej, míg idényben 828 lej.

DURAU
— Varázslatos hegyvidéki táj, 800 méter ten
gerszint feletti magasság, a legendás Csalhó köz
vetlen közelében.
— Kiváló kényelmi feltételek és szórakozási
lehetőségek.
• Elszállásolás és étkezés személyenként napi
78 lej, körülbelül 20 lejjel kevesebb, mint idény
ben.

BORSZÉK
— Erdős hegyvidék, varázslatosan szép téli tájak.
— Üdülésre kiválóan alkalmas, de endokrin,
szív- és érbetegségek, emésztőszervi, máj-epe
bántalmak és idegbetegségek kezelésére is javal
lott.
• Egy teljes 12 napos üdülőházi beutaló kö
rülbelül 600 lej, míg a nyári szezonban 720 lej.

További előny, hogyha a MEGYEI TURISZTIKAI
HIVATALOK és a bukaresti TURISZTIKAI. SZÁL
LODA- ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI VÁLLALAT ügy
nökségeinél, illetve fiókjainál szerzi be a beutalót,
25 százalékos vasúti kedvezményben részesül.
PUBLITURISM
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AZ ADAS EMLÉKEZTETI
A VAROSOK ÉS MUNICIPIUMOK
KÖRZETÉBEN LEVŐ INGATLANOK
(lakások és más épületek)

TULAJDONOSAIT,
hogy a törvényes előírások értelmében március
31-ig be kell fizetniük a folyó évre esedékes bizto
sítási részletek 50 százalékát. Az említett időpont
után késedelmi kamat fizetendő.
Aki március 15-ig befizeti az egész évre esedé
kes teljes biztosítási díjat, 5 százalékos kedvez
ményben részesül.
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