
TÓTH BÉLA 

Metripond 
„Ami számítható, azt számítsd ki, 
ami mérhető, azt mérd meg, ami nem 
mérhető, tedd mérhetővé." 

Galilei 

Napjainkban százig való ország többszáz városában kiejtik a címszót, és Hód-
mezővásárhely városát nevezik meg vele. A gyártmányok használói minden való-
színűség szerint azt sem tudják, mely ország melyik városa ez. 

A tájunkban jártas emberek közvetlenségével szólva nevezték sárvargák váro-
sának a múlt század dereka táján, ismert festőművészetét befogadó, csendes, költői 
ihleteket hurcoló mivolta révén Ady paraszt Párizsnak titulálta. Politikus földmun-
kássága, tömeges forradalmi akciói révén Szántó Kovács vörös Vásárhelynek látta. 
És szorgalmasnak, vizesnek, zárkózottnak, tanyásnak, magyarnak, csak éppen ipar-
ban jeleskedőnek nem. 

Az 1904-ben rendezett Ipari és Mezőgazdasági vásáron 356 kiállító önálló ipa-
rosok közül vásárhelyi volt 314 mester. Ebből legnépesebb szakma a bőriparosoké, 
azután a fonó-, szövőiparosoké. 

A hatvanezres városnak, Nagy Lajos egyik riportja szerint, 1932-ben hatezer 
munkanélkülije volt. A hatóság fejenként és naponta 9 fillér segéllyel tudott szol-
gálni a dísztéren ődöngő éheseknek, akiket nagy gyűlölettel és rettegéssel nezett. 

Egy 1937-es szakdolgozat hiteles kimutatása szerint 163 kovács-, 56 lakatos-, 
-146 cipész-, 86 asztalos-, 40 tálas- stb. iparos él a városban. Ipartestületében 1200 
mester tömörült össze. 

A Kokron kötszövőgyáron, a Kalmár rostagyáron és a tizenhat hengermalmán 
kívül jelentős szakmai ismereteket követelő üzeme a városnak nem volt. Vásárhely 
így érte meg a fölszabadulást, s a háború utáni ocsúdás első éveit. 

Sokféle régi és új baj t örökölt, közöttük egyik legsúlyosabbat, a munkanél-
küliséget. 

A korabeli vásárhelyi újságokat lapozgatva ilyen korképfestő, szerény újság-
híreket találunk: 

1948. január 20. Béresekre mosást vállalok. Malom u. 24. 
december 1. 3000 szegény karácsonyi segélyezését kezdeményezik a társa-

dalmi szervek. 
Bíró József jeles vásárhelyi kutató írásaiból tudjuk, hogy a lélekszámban 55 

ezerre fogyott lakosságból a megidézett esztendőben még háromezer ember .a munka-
nélküli, ami olyan nyomasztó súlyú, hogy a vásárhelyiek szemében szent helynek 
minősülő munkásotthont is megrohamozzák, és a munkaközvetítéssel foglalkozókat 
•csak erőfeszítések árán tudja az ú j hatalom az életnek megmenteni. 

A sokat látott városháza folyosói megteltek munkát, kenyeret követelő mun-
kásasszonyok százaival. 

Oláh Mihály elvtárs, mint az akkori idők megbízott polgármestere úgy emlék-
szik vissza erre az időre, hogy a régi hivatalnokok arra biztatták, bújjon el, nehogy 
a folyosóra kilépjen! 

— Pedig ki köllött lépni. Otthon voltam közöttük, előlük hova bújhattam volna, 
régi építőmunkás barátaim asszonyai elől? 

Léptünk akkorát, hogy a Tervhivatal előtt álltunk meg. 
— Adjatok pénzt, de ne segélyre, hanem munkahely teremtésére! 
Tudtunk, szeretünk, akarunk dolgozni! 
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Akkor mondhatjuk, hogy egy dologról 
tudunk valamit, ha a szóban forgó tu-

• lajdonságait mérni tudjuk, és a mérés 
eredményeit számszerűen ki tudjuk fe-
jezni. 

William Thomson 

Becsek Imre, a Metripond MSZMP párttitkára: 

Budapesten, 1946-ban szabadultam föl a mérlegkészítő szakmában. 1948-ban az 
osztrák érdekeltségű Schemberg mérleggyárba kerültem segédnek. Nehéz volt hozzá-
juk bejutni, a szakma rejtelmeit, fogásait titkolták a Szépvölgyi úti műhely kemény-
kalapos német szakemberei. Keményen kellett nekem is a satupad mellett állnom,, 
hogy maguk közé fogadjanak. A Schembergnél hagyományos, tolósúlyos tizedes 
mérlegeket gyártottunk, háromtonnás cukorgyári mázsákat, néhány görgőfejest és-
közönséges, régi típusú vasúti mérlegeket. 

A pártnak és kormánynak az ipartelepítési politikája összetalálkozott a vásár-
helyiek égető iparéhségével. Megszülettek a határozatok. 1949-ben a régi Bauer-
malom telephelyén elkezdődtek a tervezések, azzal a kézenfekvő elképzeléssel, hogy 
a Schenberg-gyárat letelepítik Vásárhelyre. Az építkezéssel együtt százötven vásár-
helyi munkás járt föl a régi gyárba, megtanulni a szakma alapismereteit. 

1951 nyarán megkezdődtek az átalakítások, egy év múlva, június egyik szép 
vasárnapján, ünnepélyes fogadtatással, százharmincan, a már államosított Schen-
berg-gyáriak, három hónapra leérkeztünk a vásárhelyi mérleggyár beindítására. 
Albérleti lakásokat szervezett nekünk a városi tanács, ú j házak akkor még nem 
épültek. Vasárnap ünnepeltünk, de hétfőn már teljes gőzzel ment a termelés. Két-
száz kilogrammos favázas, tolósúlyos mérlegekből november 7-re 220 darabot készí-
tettünk el. De októberben a húszkilós gyorsmérlegeket is satupadra tettük. 1958-ig 
termékünk volt a favázas mérleg, további nyolc-tíz termékkel egyetemben. 

Azonban a három hónap leteltével a 130 pesti munkás, tizenötünk kivételével 
visszaköltözött Pestre. Helyüket a városból verbuválódott, nálunk képzett, kiváló 
fiatal szakemberek töltötték be. Az évek során mérleggyári, nyolcvanlakásos bér-
ház épült, modern és központi helyen levő, de a beköltöztetéséhez külön pár t tag-
gyűlést kellett összehívni, senki nem akarta régi fészkét a vásárhelyi újjal fölcserélni. 

Ma 70—80 gyártmányunkat ismerik a hazai és külföldi partnereink. Modernebb 
termékeink a világpiac keresett cikkei. Ehhez pedig nagyot kellett szökkenjen a 
gyár, de mindenestől. Szakemberségben, technológiában, kutatásban, tervezésben, 
kivitelezésben. Saját öntőműhelyünk van, és eloxálunk, nikkelezünk, krómozunk, 
fényesítjük a világszínvonal igényeihez műszerszámban menő áruinkat. Itthon a 
miskolci, gyulai, szegedi húskombinátokat saválló mérlegcsaládokkal láttuk el. 
A fölépült ú j szerelőcsarnokot, mivel abban vagon- és hasonló méretű mérlegek 
készültek, csak nagykalapácsos műhelynek nevezték az üzemben. Ma fehér kabát-
ban, csehszlovák megrendelésre levelezőlap-automatákat szerelnek itt, olyan csön-
des műveskedéssel, ha egy csavar lepottyan, égzengésnek hallik. Mai mérlegeink 
optikai fejjel, kijelző rendszerrel, rögzítő automatákkal vannak ellátva. 

Hogy a világpiac versenyében szinten maradhassunk, nagyon kell trappolni az 
igények minél jobb kielégítése terén. 

Gyári kollektíváink örök továbbképzésben kapaszkodnak az újabbnál ú j a b b 
kívánalmak megvalósításába. 

A hazai piac meghódításán túl 1975-ig elektronikus mérlegrendszerekből a kö -
vetkezőket építettük be külföldön: 

15/3 t-s elektronikus darumérleg (VEB MANSFELD Kohászati Kombinát, NDK); 
négytartályos, programvezérlésű, elektronikus vegyipari mérlegrendszer (VEB 

Tierarzne Mittelfabrik BAD SULZA, NDK); 
különböző mérőképességű, elektronikus darumérlegrendszerek (VEB Stahl und 

Walzwerk, Brandenburg, NDK); 
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150 t-s öntőüstmérleg (VEB Rohrkombinat Stahl und Walzwerk Riesa, NDK), 
125/25 t elektronikus öntőüstmérleg (IMGB Bukarest, Románia); 
hattartályos, programvezérlésű, elektronikus vegyipari tartálymérlegrendszer 

<Vízemulziós Festékgyár, Jaroslav, Szovjetunió); 
elektronikus öntőüst-mérlegrendszer (Nyizsnyij Tagil, Szovjetunió); 
elektronikus darumérlegrendszer (Novokuznyeck, Szovjetunió); 
6 t-s görgősoros öntecsmérleg (SONP Kladno, Csehszlovákia); 
50 t-s elektronikus hídmérleg, 8 egységből álló elektromos szalagmérlegrendszer 

<SONP Kladno, Csehszlovákia); 
elektronikus öntőüst-mérlegrendszer (Kremikovci Kohászati Kombinát, Bulgária). 
A vállalat — gazdaságpolitikai és piacpolitikai elhatározásának során — 1973-

ban a mérleggyártás mellett kiegészítő profilként a turbinás áramlásmérők gyár-
tását is megkezdte. Ez a berendezés csővezetéken folyó kőolaj mérésére szolgál. 
Az első esztendőben e kiegészítő profil még nem volt jelentős, hiszen mindössze 
17 millió forint értékű turbinás áramlásmérőt gyártottunk, de 1976-ban már 67 mil-
lióra ugrott ez az összeg. E berendezést teljes mértékben exportra gyártjuk, ezen 
belül is főként szovjet megrendelésre, a METRIMPEX Külkereskedelmi Vállalat 
közvetítésével. 

Legnagyobb megrendelőnk a Szovjetunió, NDK, Csehszlovákia, Lengyelország. 
1960-ban Koreában egy éven keresztül magam is részese voltam a phenjani 

mérleg- és szerszámgyár beindításának. A vásárhelyihez hasonló szisztémákkal kezd-
tük. Itt is dolgoztak vendégmunkások tőlük, s mikor megépült a gyár, mi, magyarok 
települtünk oda. Hagyományos híd-, vasúti és' kisebb körszámlapos mérlegek gyár-
tását kezdtük el. Azóta olyan méretűvé terebélyesedtek, hogy a szomszéd államokat 
•ellátják gyártmányaikkal. Sokat tapasztaltam odakint. Maró honvágyat. Bár min-
denünk megvolt, a jó keresettől a hazai szakács főzte kiváló, 5000 kalóriás étkezésig, 
de ha nem jött a várt levél otthonról, a szakállunk kinőtt bánatunkban. 

Ma már a régi schenbergistákból hárman dolgozunk összesen az üzemben. 
Munkásainkat Vásárhely, Makó, Mindszent, Földeák, Szeged adja. 

A magasan képzett szakmunkás-szükségletünket részben a Kossuth Zsuzsa 
•szakközépiskola biztosítja, mechanikai és elektroműszerész utánpótlás vonatkozásá-
ban. De a 602-es szakmunkásképző teremti az öntő, festő, marós, gyalus szak-
embereket 

Ifjonti korom óta vérbeli mérleggyártónak tudom magam. A mérlegtől az ezred-
résznyi pontosságot várják a használók. A jusztírozás, a pontosítás, talán az ideg-
rendszeremben van, mégis nehéz mérlegre tennem, hogy Vásárhely életében mit 
jelent egy ilyen üzem. A külcsínekben, megújulásban összehasonlítási alapom van, 
föl tudom mérni, mint épült, járdásodott, városiasodott, pezsdült az egykor való 
sárvargák földhöz ragadt városa. De hogy szellemi igényességében, ú j arculatú mun-
kásgarnitúrájának belső életében, értelmiségeinek törekvéseiben mennyit moccan-
tunk előre, talán csak még pontosabb elektronikus mérlegeink mutatják majd meg. 

Tóth Mihály, az ipari mérlegtervező osztály mérnöke: 
Nekem itt kellett volna kezdenem a mérleggyárban. A harkovi műszaki egye-

tem erőgéptervező tanszakán végeztem. Itthon traktorállomásokon dolgoztam, és 
szakmunkásképzőkben tanítottam. Több évig tartó vargabetűs utakat megjártam, 
mire mérnöki mivoltomra a Metripondban rá ta lá l tam. . . 

Röviden szólva, a nagy kapacitású hajógéptervezéstől a finom mérlegműszerek 
tervezéséhez jutottam. Gyáron belül is volt kicsi kacskaringóm, de hasznomra vált. 
Először a technológiára kerültem, de éreztem, hogy nem felel meg az érdeklődé-
semnek. Rutinírozható föladatsorok következtek rám termékről termékre. Pedig én 
szeretek belemélyedni az ú j fölkutatásába. Alapállásom is ez a tartás, de a harkovi 
•egyetem is erre tanított. Keresd az újat! 

Most, mint mondom, az ipari mérlegtervezési osztályon dolgozom statikusként. 
Az itt tervezett első öntőüstmérleg statikai számításait már én végeztem, ez a mű-
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szer jelenleg is működik Novokuznyeckben. Azóta további négy ilyen berendezés, 
készült már el. A téma megrendelésétől egy éven belül munkába állt a készülék. 

Az elektronikus öntőüstmérleg föladata: 
Adva van egy kétszáz tonna teherbírású daru, ami körülbelül 150 tonna súlyú, 

forró acéllal teli üstöt szállít a kokillák fölé. A mi berendezésünk arra szolgál, 
hogy a fenékcsapolású üstből a kokillákba öntve lemérje folyamatos adagolás köz-
ben az öntecseket. öntéskor lép működésbe a mi mérlegünk. Pontosan adagolja, 
hogy tíz-tizenegy tonnás készítmények kerüljenek ki a kokillákból. Ez a munka, 
korábban saccolásra történt. A mérleg biztosítja, hogy az országosan szabványosí-
tott öntéssúlyt tartani tudják. 

A daru emelőjébe egy erőmérő cella van beépítve. Ez a terhet elektromos jellé-
alakítja át, ami kábelen keresztül a műszerszekrényben elhelyezett TENZIKOMP 3-
analóg skálára vetítődik ki. Tehát mutatóval kijelzi a súlyt két helyre. Egyszer 
bent a darukezelő diszpécserpultjában, s annak a tetején óriás számlapra, hogy az 
öntőplaccról is láthassák a mesterek, akik kezelik az öntőcsapot. 

Bonyolult művelet az öntés, mivel a szögletes szájú kokillák közepébe kell 
ereszteni az acélt, hogy hibátlan terméket nyerjenek, s a mozgásban levő óriás terűi 
üst közvetlenül a szomszédban levő másik kokilla közepébe kell álljon, miközben 
a folyékony tüzes anyag nem csuroghat szét. 

Más elektronikus mérlegeket is tervezünk, gyártunk. Tartálymérlegeket, külön-
böző hídmérlegeket, különböző méréshatárokkal, az öttonástól a kétszáz tonnás 
teherbírásúig. Tartálymérleget a szovjetunióbeli Cserepovec kohóműveknek tíz da-
rabot gyártunk. Talán nem dicsekszünk, ha azt mondjuk, hogy e tekintetben vi lág-
színvonalon állunk. 

A kemencékbe menő keverékanyagokat az előírások ezredrésznyi pontosságával 
méri, adagolja. Vezeték nélküli adatátvitelezéssel működik, induktív hurkos a d a t -
továbbítással. Egyszerűbben szólva, rádióösszeköttetéssel. Előnye a vezetékes rend-
szerrel szemben, hogy ez a hőre nem olyan érzékeny, mint a kábel. A 150°-nál 
magasabb hőmérsékleten még szabályosan működik. 

Mérőrendszerünk alapeleme az erőmérő cella, a MOM-kaliber gyártmánya, mi-
benléte abban áll, hogy a nyomás következtében a nagy szilárdságú króm-molibdén 
ötvözetekben megváltozik a belső ellenállás. Az ötvözetből készült mérőhasábokat 
tekercs veszi körül. A bemenő és kijövő feszültséget fogjuk föl, ezt mérjük, ez adjai 
meg a súly mennyiségét. 

Élettartamuk végtelen. 
Ma már állandónak tekintett itteni munkahelyem teli van élénkséggel, vál to-

zatossággal. A múlt évben ötvenhét témát terveztünk meg. Osztályunk 25 fős. 
Ebben mérnökök, műszaki rajzolók értendők. Két csoportot képezünk. Az elektro-
most és a mechanikust. De csak mindennapos, szoros együttműködéssel tudunk 
továbbmenni. 

A már említett tíz darab cserepoveci mérlegrendszer megrendelésére van a 
közeljövőben kilátásunk. Szép téma. ötszáz tonnás mérőképességű öntőüstrendszert 
készítünk. A szerződéstől számított harminc napon belül osztályunk beépítési doku-
mentációt produkál. 

Az újdonságszámba menő robbanásbiztos berendezések szállítására is készek 
vagyunk. Műanyagokkal dolgozó, robbanásveszélyes üzemekben nagy kelendőségnek 
örvend ez a fajta berendezésünk. Legutóbb a lipcsei kiállításon láthattak a meg-
rendelők ilyet, és kaptunk is számos tartálymérlegrendszer-megrendeléseket. 

Lényege, hogy a mérőelem, a súlymásodkijelző robbanásveszélyes térben üze-
mel, a műszerszekrény, a kezelő messze a veszélyes tértől. Sok igény van rá. B á -
nyákban, különböző kényes összetételű anyagokkal dolgozó gyárakban, ahol a pon-
tos mérésnek nagy a jelentősége, nagy jövője van. 

Az elektronikus tartálymérlegünk adagol, bemér, s ahogy rendelik, úgy tud; 
beilleszkedni a gyártás technikai folyamataiba. 

Az isztebnei acélötvözet-gyárban működik ilyen készülék. Kemence előtt fu t a 
szalagmérleg. De ennek a tartálymérleg-gyártmánynak egész nagy családja te rem-
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tődik meg. Közúti, vasúti célokra készülnek, csillesorok mérésére, edény- és tára-
mérésekre alkalmasak. Készülnek platós megoldásokban, amire a terhet magasról 
is rá lehet dobni. 

Megoldatlan kérdések? 
Az egyedi megrendelésű mérlegek örömünkre mindig föladják a leckét, termé-

szetesen vannak ismétlődő feladatok, leginkább takarmánykeverőkhöz szükséges 
mérlegek vonatkozásában. De a kladnói acélműveknél egyedi fölmérések alapján 
dolgozunk. 

Egy-egy ilyen föladat ajánlatkérő lapon érkezik be hozzánk, összedugjuk a 
fejünket. Előtervek készülnek, helyszínelések, az ottani gyártásföladatokkal való 
ismerkedés. Nagyon mozgalmas, komplex munkák kezdődnek. 

Az egyedi tervezésű készülékeink közül például Zaviecében négy darab 250 ton-
nás darumérlegünk, híd- és tartálymérlegünk működik. Egy csehszlovák bányában 
ötszáz méterrel a föld alatt dolgozik évek óta hibátlanul egy elektronikus szalag-
mérlegünk. Régen itt is a hagyományos, puttonyos rendszerrel mértek. Ez nagyon 
szabálytalan végösszeget adott ki. Most pontos mérések folynak, diszpécserfalra 
röpíti föl az átfutó teher adatait készülékünk. 

Romániának két darab 125 tonnás öntőüstmérleget készítettünk. Németország-
ban húsz nagy kapacitású mérlegünk él. Ilmenauban porcelángyári tartálymérleg, 
Bordzulcában négy darab tartálymérleg, Nachfelstedtben darumérleg. Németország-
ban kiépítettük szervizhálózatunkat is, ennyi mérlegünk kiszolgálására. De ezzel a 
szervezéssel elkészültünk Csehszlovákiában, most szervezzük a szovjetunióbeli szer-
vizünket. 

Sokszor emlegetjük, hogy a mérleggyártás világszínvonala körül járunk. Hogy-
pontosan és tartósan rajta álljunk, további föladat a pontosság növelése. 

A jövő tehát a pontosság növelése és a rádiós jeltovábbítás kifejlesztése. To-
vábbá gyártástechnológiánkon javítani, lerövidíteni az átfutási időket. És típusele-
meink sokféleségét is szélesítenünk kell. Üzemszervezési kérdéseinket megoldani,, 
benne az anyagellátást biztosítani. 

Ambrus Tibor mérnök, a gyáron végigvezető kalauzom. 
Szegedről jár át. Külsején, szerény tartásán semmi kitanultság, semmi tolakodó 

tudákosság magyarázatában. 
Az udvarról közelítjük a szerelőcsarnokot. Éppen enyhén korrodálódott vas-

anyagot cígelnek a szállítómunkások, akik ruhájuk pirossága alapján netán pap-
rikamolnárok lehetnének. 

— Gondolom, sokat kell ezen a vas- és acélnéműn csiszolgatni, mire világszín-
vonalú mérlegműszer teremtődik belőlük. 

— Egy sereg ember keze melege, szeme fényessége, és magas szakmai tudás, 
kell hozzá. 

Egyik csarnokban még erősen bádogszínű mivoltban tömegei vagy száz kör-
számlapos mérleg. Mint értelmes, figyelő emberfejek sorakoznak, a sziszegéssel teli. 
festőműhelyre várakozva. 

A másik teremben óriás, négylábú gépállatok születnek, a körülöttük elmélyül-
ten dolgozó munkások a térdkalácsáig érnek. Garat szájuk az égnek ágaskodik. 

Ámuló laikus létemre nem tudom sekélyes mérleg-, mázsaismereteim közé 
illeszteni ezt a szerszámot. 

— Malmok, vegyiüzemek, takarmánygyárak, műtrágyaüzemek számára készül-
nek. Automata 50 kg-os zsákoló mérlegek. 

Hogy a maga szavával éljek, sokféle állatokat elővarázsoltunk már a Metripond-
ban. Megoldottuk a tejgyárak mérlegelési gondját az 500 kg-os tejmérlegek előállí-
tásával, és ú j gyártmányként vezettük be az adagoló mérlegeket, amellyel az üveg-
ipar komponens mérlegelését, oldottuk meg. 

Sokféle óriás készül. Például a 80—1200 tonnás vasúti kocsi gyorsmérleg. De-
5 kg-os csecsemőmérleget éppúgy készítünk, ahogy várják tőlünk a kismamák, meg. 
az egészségügyi intézmények. 
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A jövő műhelye a jövő embereivel az elektronikák szerelésén, ellenőrzésén dol-
gozik. Elmehetne kutató laboratóriumnak. Zsúfolva csönddel, égő szemű lányokkal, 
fiúkkal, emeletesen fölrakott próbaterhelés alatt zümmögő, okos, elektronikus szá-
molófejekkel. 

Mi, akik poros műhelyek régi szerszámzatai között nőttünk föl, legszebb álma-
inkban ilyeneknek képzeltük a munka templomait. 

Az egykori pipacsinálók. göröncsérek, tálasok álmokat váltottak valóra. Végtelen 
lehetőségek tárháza az ember. Maga sem tudja, hányféle jóra való képesség lakik 
benne. Ha a kibontakozásához való lehetőség megteremtődik, ha az ember meg-
teremti, ha hagyják megteremteni, csodálatos burjánzásban gyöngyözik elő a jövő 
valósága. 

Szt-ntM&r* aszóct 
Március 7-én emlékeztünk meg fo-

lyóiratunk megjelenésének 30. évfor-
dulójáról. Ebből az alkalomból Funk 
Miklós, a Kulturális Minisztérium fő-
osztályvezető-helyettese kitüntetéseket 
nyújtott át a Tiszatáj egykori és mai 
szerkesztőinek, vezető munkatársainak. 
A Szocialista Kultúráért kitüntetést 
kapta dr. Madácsy László, Dér Endre 
és dr. Vörös László, Miniszteri Dicsé-
retet dr. Csatári Dániel, Olasz Sándor 
és Priskin Sándor. Földeák János, a 
Magyar Népköztársaság Művészeti 
Alapja Irodalmi Szakosztályának el-
nöke az Alap nívójutalmát adta át Ba-
kos Istvánnak, dr. Csetri Lajosnak, dr. 
Grezsa Ferencnek, dr. Ilia Mihálynak, 
Kiss Gy. Csabának, Mocsár Gábornak, 
Simái Mihálynak, Tóth Bélának és Ve-
kerdi Lászlónak. 

Este a Tisza Szálló hangversenyter-
mében ünnepi irodalmi estre került 
sor, amelynek szerkesztője és rende-
zője Dorogi Zsigmond volt. A műsorról 
a Magyar Rádió fölvételt készített. 

* 

A szegedi Eötvös Kollégium vendége 
volt a közelmúltban Tóth Béla József 
Attila-díjas író, majd dr. Vörös László, 
lapunk főszerkesztője és Annus József 
főszerkesztő-helyettes. 

* 

A Magyar írók Szövetsége meghívá-
sára hazánkba látogatott Balogh Edgár 
romániai magyar író. Március 19-én 
Szegedre érkezett és szerkesztőségünket 
is fölkereste, ahol baráti beszélgetésen 
vett részt. 

SZERE MLEY S A M U , V Á S Á R H E L Y TötRTENETtRÖJA 
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