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Megvannak a kozmosz
további meghódításának feltételei
Szerdán, 1962. augusztus 15-én, reggel a Vosztok—3.
és a Vosztok—-4. űrhajó Andrijan
Nyikolajevvel, illetve
Pavel Popovieesal Kazahsztánbán,
Karaganda
városától délre, az előre meghatározott leszállási pontok közvetlen közelében földet ért. Nyikolajev őrnagy — moszkvai idő szerint — 9 óra 55 perekor, Popovics alezredes
pedig 10 óra 1 perekor ért a földre.

Leszállás
a megadott térségben
A két űrhajós közérzete és
fizikai állapota a földet érés
után jó. Nyikolajev és Popovics űrhajósokat leszálláskor
a készenléti csoport tagjai,
orvosok, barátok, újságírók
és sportszakemberek fogadták.
A Vcwztok—3. szpotnyikűrhajó Andrijan
Grigorjevics Nyikolajev űrhajós-pilóta vezetésével 95
óra,
vagyis majdnem négy nap
alatt több mint hatvannégyszer kerülte meg a Földet,
és több mint 2 600 000 kilométeres utat futott be.
A Vosztok—4. szputnyikűrhajó, Pavel Romanovics
Popovics űrhajós-pilóta irányításával 71 óra alatt több
mint negyvennyolcszor kerülte meg a Földet, és ezalatt mintegy kétmillió kilométert tett meg.

irányították űrhajóikat
és
az előírásokkal szigorú összhangban, a tudományos kutatások
egész
rendszerét
folytatták.
A z űrhajósok egészségi állapotának az egész repülőút
alatt végzett orvosi ellenőrzése azt mutatta, hogy Nyikolajev és Popovics szovjet
űrhajósok kitűnően viselték
a pályára vezérlést, a több
napos kozmikus utat, és a
Főidre való visszatérést
E nagyszerű úton Andrijan Nyikolajevics és Pavel
Popovics rendkívüli bátorságot és hősiességet tanúsított
megmutatta az egész világnak a szovjet ember kiváló
erkölcsi adottságait

Történelmi mérföldkő

A Vosztok—3. és a VoszNyikolajev és
Popovics
tok—4. szputnyikűrhajók 71
órán, vagyis majdnem há- szovjet űrhajósok repülőútja
rom napon át végeztek cso- fontos mérföldkő a világűr
portos kozmikus repülést.
békés meghódításának útján.
A Vosztok—3. és a Vosztok

Pontosan,

maradéktalanul

—4.

szputnyikűrhajók

cso-

portos repülése páratlan tudományos és műszaki fontosA Vosztok—3. és a Vosz- ságú anyagokat szolgáltatott,
tok—4. szputnyikűrhajók az
időtartamban egyedülálló repülőút és az először végrehajtott csoportos
kozmikus
repülés tudományos és műszaki feladatait 6ikeresen és
teljes mértékben
végrehajtották.
A csoportos kozmikus repülésnél első ízben létesítettek kétoldalú rádiókapcsolatot az űrhajók között.
A repülés során az űrhajósok beszélgettek egymással,
kicserélték
megfigyeléseik
eredményeit, és összehangoltak cselekedeteiket Értékes
adatokat szereztek, amelyek
felhasználhatók majd hoszszabb űrutazásoknál, az öszszeköttetés
megszervezéséhez.
A z űrhajók összes berendezései és gépei, valamint a
bennük elhelyezett tudományos mérőműszerek az indulástól a leszállás pillanatáig, az egész út alatt kifogástalanul működtek.

amelyek igen nagy jelentőségűek lesznek a kozmikus
térség további meghódítása,
és az emberiség sok évszázados álmának megvalósítá-

sa — más bolygók és világok felkutatása szempontjából.

„A Szovjetunió
a világűr u r a "
Sir Bemard Lövell, a manchesteri Jodrell Bank rádióés
teleszkópállomásának
igazgatója kijelentette, nem
lenne meglepve, ha egy éven
belül szovjet űrhajós a Holdhoz közeli pályán tenne űrutazást és azon az útvonalon
térne vissza a Földre, amelyet a
Lunyik-3. tett meg.
Ez a
teljesítmény
teljesen felborítja a legközelebbi holdutazások időrendjét. A Szovjetunió
most a
világűr ura és -ki tudja ütni
az olyah amerikai „égi kém"
műbolygókat, mint amilyen a
Midas-kísérlet volt* — mondotta.

EGYESÜLJETEK!

MUNKÁSPÁRT

LAPJA
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Ara: 60 fillér

Legyen e páratlan siker
a tartós v i l á g b é k e
újabb biztosítéka!
Az SZKP KB, a Legfelső Tanács és a
kormány
felhívása
Az

SZKP

Tanácsának

Központi
Elnöksége

Bizottsága,

a Szovjetunió

és a Szovjetunió

intézett a Szovjetunió

Kommunista

hez, a világ népeihez,

a kormányokhoz,

Legfelső

kormánya

Pártjához,

szovjet

felhívást

a szovjet

nép-

az egész haladó

em-

beriséghez.

-Most már egészen nyilvánvaló, hogy a szovjet űrhajós pilóták több millió kilométeres távolságok megtételére
is képesek. Közeledik az idő, amikor hatalmas űrhajókat
vezetnek majd a naprendszer bolygói írté*.
-A Föld körűi végzett több napos csoportos repülés
új szakasz az űrkutatásban*.
A felhívás hangsúlyozza, hogy Nyikolajev és Popovics
űrhajósok nagyszerű hőstette -ékesszóló bizonyítéka a fejlett szovjet gazdaság, a korszerű szovjet tudomány és technika eredményeinek, a szocialista rendszer elvitathatatlan
felsőbbrendűségének*.
A felhívás utal arra, hogy a Vosztok—3. szputnyikűrhajó

Andrijan

Nyikolajev

irányításával

95

óra, vagyis

majdnem négy nap alatt több mint hatvannégyszer kerülte
meg a Földet, és több mint 2 600 000 kilométeres távolságot

Hogyan viselték el
a% űrutazást?
— A z űrhajósok beszámoltak arról, hogy közérzetük
kitűnő. Természetesen a nagy
út ntán tovább folytatódik a
szervezet vizsgálata. Ezek a
vizsgálatok elsősorban azt
elemzik, hogyan hatott a finomabb belső szervekre az
utazás — mondotta Echter
Tibor repülőorvos az M T I
munkatársának adott tájékoztatójában, majd így folytatta:

futott be.

'

A Vosztojt—4. szpntnyikűrhajó Pavel Popovics irányításával 71 óra, vagyis majdnem három nap alatt több mint
negyvennyolcszor kerülte meg bolygónkat és mintegy két-

hirtelen emelkedésnél, hogy millió kilométert tett meg.
úgynevezett aerootitis — középfül-gyulladás — lép fel.
-A világűr meghódításában elért újabb kimagasló siElképzelhető ilyen az űrhajókerek — folytatja a felhívás — meggyőzően
matatják,

zás esetén is. Ezért
rendkívül
fontos a vérképelemzés,
a hogy a kommunizmus egyik győzelmet a másik után aratja

vérszérum-analízis. Elemzik a kapitalizmussal folytatott békés versenyben*.
továbbá a szérum keleszterin
szint alakulását. Ez ugyanis
A világűr szovjet hősei a nép soraiból kikerült embemegmutatja a többi között
azt is, hogy rendkívüli meg- rek, akik a szocializmus és a kommunizmus nemes eszméterhelés esetén mennyire
ru- nyein nevelkedtek.
galmasak

az

erek.

Kiterjed

a figyelem a mellékvesekéreg
-Most az egész világ látja — mondja a felhívás —, hogy
A vizsgálatok elsősorban működésére is.
a
kommunisták
bizton baladnak az emberiség élcsapatában
belgyógyászati vonatkozású— A klinikai
vizsgálatok
ak lesznek, kiterjednek
a
a Földön és a világűrben*.
szívre, tüdőre, s folytatódnak több hetet vesznek igénybe, s
az agy és az idegrendszer ál- kétségtelen, hogy az eredméA felhívás hangsúlyozza, hogy -a nagy tudományos fellapotának vizsgálatával. Rész- nyek összegezése hihetetlen
fedezések
csakis akkor eredményezhetik az életfeltételek
gazdagítja
az orletes orvosi elemzésre
kerül mértékben
sor a fül és gége
állapotának vostudományt, választ ad ed- megjavulását, ha azokat békés célokra, az emberek javára
és
esetleges
változásainak dig megoldatlan problémákhasználják fel*.
megállapítására. Még normálra, s előbbre viszi a további
repülőút során is előfordul, kutatásokat
-A szovjet állam következetesen és állhatatosan harcol
a világ tartós békéjéért. Békés célokat szolgált a szovjet
űrhajók újabb útja is*.
A szovjet kormány ismét ünnepélyesen kijelenti, bogy
teljes mértékben támogatja a népeknek a tartós béke biztosítására vonatkozó

követelését, és mindent

megtesz e

jogos követelések valóraváltásáért.
-A szovjet kormány ismét felhívja az összes kormányokat és népeket, még állhatatosabban

harcoljanak

azért,

hogy az emberiség megszabaduljon a termonukleáris háború
fenyegetésétől, hogy

megbonthatatlan

béke uralkodjék a

Földön. A szovjet emberek bíznak abban, hogy a népek
kemény harcban megvédik a békét* — mondja a felhívás.

Fedoszejev professzor nyilatkozata
a Vosztok—3. és a Vosztok—4. leereszkedéséről

Rendkívüli bátorság
és hősiesség
A szovjet űrhajósok mesteri módon bonyolították le
ezt & bonyolult repülőutat,

PROLETÁRJAI,

(MTI

— Külföldi

Képszolgálat)

Pavel Popovics, felesége, Marina repülőoktató és Natasa kislányuk — otthonukban

-A szovjet űrhajósok páros repülése és sikeres viszszaérkezése a Földre a szovjet tudomány és technika
óriási eredménye* — mondotta Valerian Fedoszejev, az
odesszai egyetem professzora, a fizikai és matematikai
tudományok
doktora
a
T A S Z S Z tudósítójának.
A tudós különösen kiemelte azt a körülményt, hogy a

Vosztok-4. mindössze 6 perccel a Vosztok-3. után hajtotta végre a leszállást.
Fedoszejev doktor hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió
-magabiztosan kezdi élettel
megtölteni a világűrt. Tanúivá váltunk
annak, hogy a
szovjet emberek milyen sikeresen hódítják meg a kozmikus térséget*
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Vendégeskedés
a földreérkezés után

Nyikolajev és Popovics
hőstette ö r ö k i d ő k i g
e m l é k e z e t e s lesz
Az SZKP

Központi Bizöttsága és a szovjet
kormány
üdvözlő üzenete a világűr hőseihez

Az S Z K P Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső
Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió
Minisztertanácsa
szívélyes, meleg üdvözletet intézett Andrijan Nyikolajevhez
és Pavel Popovicshoz abból az alkalomból, hogy "sikeresen
végrehajtották a kozmikus térségben végzett tartós, csoportos űrrepülésüket és szerencsésen visszatértek a hazai
szovjet földre*.
Az SZKP
Központi
Bizottsága,
a Szovjetunió
Legfelső
Tanácsának
Elnökségé és a szovjet kormány
üdvözölte a tudósokat, a tervezőket,
a mérnököket,
a
technikusokat,
a
munkásokat,
a kollektívákat és a szervezeteket
— mindazo-

kat, akik részt vettek a Vosztok—3. és a Vosztok—4. új
szputnyikürhajók megteremtésében és a csoportos űrrepülés
sikeres megvalósításának előkészítésében.
»A bátor űrhajósok — Andrijan Nyikolajev és Pavel
Popovics — akik az űrhajózás időtartamát és bonyolultságát
tekintve csúcseredményt értek el és teljesítették a tudományos kutatások kiterjedt programját, méltó módon járultak hozzá a hazánk dicsőségét megsokszorozó
jet tudomány
kincsestárához-.
A z üzenet h a n g s ú l y o z z a : -ez a győzelem
az előző szovjet űrrepülések
győzelme,
örök

élenjáró

szov-

csakúgy,
mint
időkig
emléke-

zetes lesz és mindenkor a leküzdhetetlen akarat, a bátorság
és a merészség példájául fog szolgálni*.
A z üzenet hangsúlyozza: »A Vosztok—3. és a Vosztok—1. hatalmas szputnyikürhajók megalkotása, Nyikolajev
és Popovics űrrepülők több napos csoportos repülése új, kiemelkedő hozzájárulás azokhoz a történelmi
jelentőségű
feladatokhoz, amelyeket az S Z K P X X I I . kongresszusa tűzött szovjet tudományunk elé: »Élenjáró helyet elfoglalni a
világon,
ban-.

a tudomány

és a technika

minden

alapvető

ágá-

Káprázatos
pontosság
és
alaposság

Csütörtök, 1962. augusztus 16.

Hruscsov elvtárs telefonbeszélgetése
és Popoviccsal

Kennedy üdvözlete
Hruscsovhoz
Kennedy, az Egyesült Államok elnöke a két szovjet
űrhajós szerencsés visszatérése alkalmából
üdvözletét
küldte Hruscsov szovjet miniszterelnöknek. Az üavözlet

Nyikolajevvel

szövöget csak ma
vánosságra.

A k é t űrutas első interjúja a T A S Z S Z tudósítójával
Andrijan Nyikolajev és Pavel Popovics
szovjet űrhajósok, a világűrből való visszatérésük után rövid nyilatkozatot jaillak a
T A S Z S Z különtudósító iának. Pavel Popovics kijelentette: -A mi űrrepülésünk legfőbb eredménye, hogy minden jól végződött, a programot teljesítettük, s a világon
elsőként valósítottuk meg a páros űrrepü-

hozzák

nyil-

lést. Állandó kapcsolatot tartottunk egymással. Egyszóval, minden nagyon jól, nagyon jól sikerült*.
Andrijan Nyikolajev
ezeket mondta:
"Büszke vagyok rá, hogy e nagy feladatot
reám és elvtársamra bízták. Mi ketten
A
TASZSZ
tudományos
mindent megteltünk, hogy a megbízatást
kérdésekkel foglalkozó szemsikerrel teljesítsük*.
'
leírója rámutat: a Vosztok-3.
és Voáítok-4. űrhajók csakneip egyidejű
leszállásának

Alapvelő feladatokat
oldottak meg

A hatalmas tömeg eleven folyosót alkotott
E két nyilatkozat abban a
házban hangzott el, ahova
az űrhajósok Földre érkézésük után pihenni jöttek. A

tette Hruscsovnak, hogy a
Pavel Popovics kiegészíti bizonyítéka annak, hogy az
repülést síkeresen hajtotta ezt a következő szavakkal: űrrepülés technikája a Szovvégre, közérzete kitűnő és „Teljes mértékben csatlako- jetunióban igen magas színkész arra, hogy teljesítse a zom ahhoz, amit
barátom von(l tat ért el

repülőtértől a házig
vezető
úton az ünneplő
tömeg eleven folyosót alkotott. A tö-

Párt

megből
hurrá
kiáltások
hangzottak fel, „dicsőség a
világűr hőseinek!" — kiáltozták.
Az űrhajósok élénkek és
vidámak voltak, tréfálkoztak, nevettek és szívesen válaszoltak a kérdésekre.
A
szobában, amelybe beléptek,
melee volt,
volt. Popovics
PODOVÍCS erre
meleg
utalva megjegyezte: „Becs'
szóra, a világűrben
kellemesebb
volt".

Nyikolajev

így

sokkal
Andrijan

helyeselt:

„Na
és persze ott nem
volt
annyi ember,
kisebb volt a
zaj".
^ B B É I ^ ^ ^ ^ H

A ház lakói megvendégelték az űrhajósokat. A „kozmikus testvérek" élvezettel
Külföldi lapvélemények
szeitek fel egy, hatalmas görögdinnyét.
talan szemben találják maguLONBON:
Kis idő múlva telefonbelemaradásuk szélgetés zajlott le a világűr
»Nyikolajev
is
Popovics kat tragikus
visszaérkezett
a Földre, pon- bizonyítékaival.
Az ameri- hősei és Nyikita Hruscsov,
S Z K P Központi Bizottsátosan a
megadott
körzetbe. kaiak
többet
költöttek,
de az
gának" első 'tit'k'ára"'között,
Közérzetük
kitűnő.Ilyen

nem tudták a dolgokat tervAndrijan
Nyikolajev
jelenszalagcímek alatt ismertetik
összehangolni
—
a londoni délutáni lapok el- szerűen
ső kiadásai a szovjet űrhajó- teszi hozza a lap.
sok leereszkedéséről
szóló
közleményeket.
Kiemelik a BONN:
repülési és a leszállási szá» A szovjet űrhajósok maWnitások rendkívüli
pontossá- ratoni repülése a Föld köaz N S Z K
sájtója
gát és nagy fényképfelvéte- rüi.K _
leket közölnek az űrhajósok- ilyen és hasonló címekkel
közöl bő tudósításokat a
ról.
Megszólaltak
a
Kenneth Gatland, az Angol két Vosztok útjáról. MindBolygóközi Társaság alelnöke egyik újság elismeréssel ála szovjet űrhajósok sikeres lapítja meg, hogy ez a leges
legbonyolulleszállását kommentálva ki- hosszabb
A
UPI
moszkvai
tudósíkörülmények
között tója
jelentette, hogy o páros űr- tabb
írja;
végrehajtott
űrutazás
az
repülés
»felülmúlt
minden
A szovjet főváros lakosemberiseg
történetében.
várakozást
sága
nagy
lelkesedéssel,
A
Frankfurter
Allgemei- örömrivalgással fogadta
Gatland megjegyezte, hogy
a
a szövjet űrhajósok
útja lé- ne Zeitung szakírója dicsé- két
"maratoni
űrhajós*
pés az első
kozmikus
állo- rően hangsúlyozza: "Csodá- Földre szállását.
más megteremtése,
majd az lattal kell adózni az
A Vörös téren nyomban
oroember
H o l d b a repülése
felé. szok precizitásának és mű- hatalmas tömegek
gyűltek
ROMA:
szaki
teljesítményének, egybe.
Egy fiatal szovjet
diák
A Milánóban
megjelenő amellyel 24 órán belül két
kijelentette:
II Giorno rámutat: a je- űrhajót küldtek Föld kö- a tudósítónak
"Kétségtelenül
ez
az
lenlegt é« a korábbi űrvál- rüli
pályájára,
mégpedig egyik
legnagyszerűbb
és
lalkozás között a különb- olyan
közel
egymáshoz, legragyogóbb eseménye törség
óriási
A
nagyerejű hogy a bennük ülő pilóták
ténelmünknek*.
rakétalövedékek adják
a
láthatják
egymást. Ez
a
A moszkvai rádiónak
a
yijágűr kulcsát. Az amerimég
az
eddigi Földre szállásról szóló jelenkaiak
ezt túlságosan
későn teljesítmény
eredmények
tel- téseit az utcákon hangszó. értették meg és hiába igye- űrkutatási
sem
magá- rók továbbították. Az emkeznek
pótolni
az
elmu- jes ismeretében
berek összecsoportosultak a,
lasztott időt, mert mindun- tól értetődi-.

és a kormány

új

meg-

mondott.

Valóban,

a repülés

A z

ü r h a j ú k

'

repülés

köz-

bizatását.
jól zajlott le és ezért szeret- b e n l
mozgékonysága
azért
Hruscsov üdvözlő szavaira nek szívből jövő köszönetet
jelentőségű, mert a jöyalaszolva Andrijan Nyiko- .mondani a nti tervezőink- v 6 b ' n J n
különböző kozmilajev örömteli mosollyal ar- nek, tudósainknak, a
mi kus szerkezetek mozgásának
cán, válaszolta: „Köszönöm, munkásosztályunknak, ami- pontossága
iránti követelköszönöm, Nyikita Szergeje- ért megalkották ezeket
az mény egyre nő. A manőverevics. Viszontlátásra Moszk- első osztályú repülőlabora. .
űrhaiónak
vában".
tóriumokat, amelyekkel
le g *
SÍS-L".!'1.i?™*
több alkalommal
van szükséEzután átadta a telefon- lehet győzni a világűrt'
Ragylót
Popövicsnak,
afci
Az űrhajósok szavait taps- ge: amikor egyik pályáról
ugyancsak kijelentette, hogy vihar fogadta. Nyikolajev és
f?!
kész a várt és a kormány Popovics méa eavszer üdvöz° . K O z e m . vagy leszáll
valamilyen
égitest
felületére
bármely
megbízatásának lőleg integet, aztán visszaés akkor is, ha két űrhajó
végrehajtására.
térnek a házba pihenni.
közelít egymáshoz.
— Ugyanebben az időben
a ház előtti téren spontán
gyűlés kezdődött. Egy asztalt hoztak ki, amelyen hamarosan ott állt a két űrhajós, egymást átölelve, mosolygó arccal,
Végre elül a zaj és Andrijan Nyikolajev halkan így
A
Német
Demokratikus met határőrök halálos kimeszól: „Köszönet, a meleg foKöztársaság
nemzetvédelmi netelű határprovokációt kőgadtatásért. Nézzenek csak
minisztériumának sajtóosztá- vettek el.
ránk: — a repülés, mint látlya szerdán délután hivataKedden, augusztus 14-én 11
hatják, jól zajlott le, nagy- los közleményben hozta nyil- óra 05 perckor
Wiesenfeld
szerűen, igazán
kitűnően vánosságra, hogy nyugatné- közelében a nyugatnémet hai
—
tárőrség egy tisztje és két
érezzük
magunkat".
másik tagja behatolt az N D K
területére.
A határsértő provokátorok
sem felszólításra, sem pedig a figyelmeztető lövésre
nem vonultak vissza.
A z N D K területéri lőállást
foglaltak el, majd gyorstüzelő fegyverekkel több sorozatot adtak le. az N D K haKreml harangjai — Leállt a forgalom
tárrendőreire.
A nyugatnémet határőrök
a szovjet
fővárosban
fejlövéssel megölték Rudi
hangszórók
körül,
vagy res befejezéséről
értesülve
Arnstadtot, az N D K határmegálltak a lakóházak nyi- 3ZO nnal utasította Olaszorrendőrségének századosát.
1
A közlemény hangsúlyozTn
za: csupán az N D K határkeresse
fel
H
r
u
s
c
s
o
v
hangja.
rendőrsége fegyelmezett ma11 szovjet miniszterelnököt és gatartásának
A Kreml harangjai
köszönhető,
percig tartó kongassál ad- tolmácsolja neki
az olasz hogy a provokáció nem fejták tudtul az eseményt.
kormány és az olasz nép lődött fegyveres összetűzéssé.
A határ említett szakaszán
szerencsekívánatait a szovjet már kedden kora reggeltől
tudomány rendkívüli győzel- nagy mozgolódást
lehetett
me
alkalmából.
Fanfani észlelni. Nyugati -oldalon sohatár
újabb sikereket kívánt a kan • tartózkodtak a
közelében, sőt két személy
Az MTI
jelenti:
szovjet népnek a világűr fel- át is lépte az N D K határát,
A két szovjet űrhajós si- kutatásában, az egész embe- Arnstadt százados felszólítákeres Földre szállását a riség békés haladása érdeké- sára azonban
visszahúzódszovjet
főváros
lakossága
tak nyugatnémet területre.
tomboló lelkesedéssel
fo- 1>t'nEzután került sor az N D K
A bonni kormány
szóvivő
gadta.
századosának
halálával
A városban teljesen le
végződött provokációra.
je a szerdai
minisztertamács
állt a
forgalom:
a
rend- u(án
sajtóértekezletén
tartott
A Német
Demokratikus
őr ok
pirosra
állították
a
Köztársaság
fővárosának
a
kormány
nevében
jókíván
közlekedési
lámpákat,
az
mértékadó politikai köreiutcák tele vannak
embe- ságait fejezte ki a szovjet űr ben, de külföldi megfigyerekkel. A boltokban leállt hajósok szerencsés Földre ér lők körében is az a vélea kiszolgálás: vevők és elmény alakult ki, hogy
kezése
alkalmából
és
elis

Nyugatnémet határőrök
halálos kimenetelű provokációja

Moszkvában ünneplik

a világűr hőseit

NYIKOLAJEV

CSALÁDJA

KÖRÉBEN

rSö

—

Mit mond
az utca embere?

adók
sokat

állandóan
lesik.

a

rádióadá-

A Vörös téren száz meg
száz moszkvai fiatal éltette
hangosan a két szovjet űrhajóst.
A
fiatalok
Nyikolajev és Popovics
életnagysagu
lénykepeit
tátották

merésének

adott kifejezést

a

szovjet űrhajózás nagyszerű
tudományos eredményei felett.

A kínai párt
a

és állam ve-

ü d v ö z l e t ü k e t

SZQVjet

n é

k

és

küldték

a

vezetőinek

™ ° l S b C magukkal,
L™ll0ki
fés* 2 1han^4
vittek
gosan kiáltották "üdvözöljük a Földre szállókat!*

az űrhajó sikeres leszállása
alkalmából. Az üdvözlet a
többi között
megállapítja,
hogy a szovjet nép
újabb
t d6
6k e
i
S
f
l
.
l
l
Í
^
S
győzelme
jelentős
hozzájáruinterjúvolták az utca embe- lásl. jelent az emberiségnek
rét. Egy igen csinos fiatal
szőke lány lelkesülten kiál- az űr meghódításáért folytatott. küzdelméhez. Ez a siker
totta:
-Oly boldog vagyok, hogy i s m ét bebizonyította a szociabiztomságosan
visszatértek,
és
sikeresen
teljesítették
feladatukat-.
E g y későn ébredő moszkvai polgár a z utcán értesült
a n a g y eseményről és megindult h a n g o n csak
ennyit

Rádiókép — M T I

Külföldi

Képszolgálat

hatatlan fölényét.
Őszintén
k í v á n j u k — hangoztatja a kíüzenete - , hogy
nai vezetők

még
tudott mondani: " N e m
is a szovjet nép újabb,
tudom, hogyan fejezzem ki ennél is ragyogóbb sikereket
örömömet*.
érjen el az űrkutatásban.
A z üdvözletet Mao
Cetung, a Kínai Kommunista
Párt Központi Bizottságának
elnöke, Liu Sao-csi, a Kínai
elnöke és
Fanfani
olasz minisz- Népköztársaság
terelnök a két szovjet űrre- Csou En-laj, az államtanács
pülő páratlan útjának sike- elnöke írta alá.

Jókívánságok,
üdvözletek

Andrijan Nyikolajev szovjet űrhajós Pjotr testvérével. Zina húgával és édesanyjávai, Anna Alekszcjevnával

lista tábor hatalmas erejét és
a szocialista rendszer behoz-

az újabb nyugatnémet határprovokáció kifejezetten
a politikai enyhülés ellen
Irányul.
Az N D K hatóságai
időben
leleplezték a szélsőséges elemek áltál augusztus 13-ra
időzített és Nyugat-Berlinben
tervezett provokációkat, amelyeket az amerikai, az angol és a francia megszállók
védelme alatt szerettek volna végrehajtani. A nyugati
hatalmak azonban végül is
visszaléptek, s a bonni és a
nyugat-berlini
neofasiszták
terveit keresztülhúzták.
Ez nem tetszett a békebontó militarista
és revansista elemeknek,
ezért
szervezték meg az
N S Z K és az N D K határán
a keddi provokációt.
Rudi Arnstadt
százados
munkásszülőktől
származott
ós korábban vasöntő volt.
1947-ben lett tagja a Német
Szocialista Egységpártnak, és
1949 óta teljesített szolgálatot a hatrárrendőrségnél.
A
Bad Salzungen
térségében
állomásozó határrendőr-egységek parancsnokaként igen
nagy népszerűségnek örvendett a környező helységekben.

Huszonhárom ország
diplomatái Szegeden
A Budapesten
akkreditált
diplomáciai
missziók vezetői, munkatársai, szám szerint
23 országból tegnap a délutáni
órákban
Szegedre
érkeztek Biczó
Györgynek,
a
szegedi városi tanács vb elnökének meghívására. A diplomaták
társaságában
volt
Szarka
Károly
külügyminiszter-helyettes, valamint a Magyar
Külügyminisztérium több más vezető beosztású
munkatársa.

A diplomaták, akiket a szegedi városi tanács vb elnöke fogadott, két napot töltenek
Szegeden, ismerkednek
a várossal, s magtekintik a szabadtéri játékok két előadását.
Tegnap
este Verdi Aida
című operáját
nézték meg a vendégek, s nagy elismeréssel
nyilatkoztak a művészi produkcióról, a szabadtéri színpad és nézőtér
monumentális
méreteiről, általában a játékokról.

Találkozás a Tisza-parti városban
Az események krónikása
— az újságíró — is várta
tegnap délután a diplomaták érkezését Szegedre. Néhány mozaikot a jegyzetfüzetből arról a rövid időről, ami a diplomaták érkezésétól az Aida előadásának: inegkezdéséig
terjedt
A Hungária
Szálló elé
egymás után érkeztek
a
diplomaták gépkocsijai.
A
diplomáciai testület Szegeden találkozott. Minden világnyelven folyt a társaiA magyar külügyminisztérium vezető
munkatársai a külföldi diplomaták több, a várossal öSzszefüggő kérdéseire is válaszoltak. S öröm volt hallani, hogy a Budapesten
akkreditált
diplomáciai
missziók Szegedre látogató
vezetői,
munkatársai,
ki
többet, kl kevesebbet, de
tudtak Szegedről.
Mihail

Andrejevics

raeg Joseph Godson Amamoo
—
én
vagyok
az
egyetlen afrikai nagykövet
Magyarországon. Más afrikai országoknak is van saját követségük útján diplomáciai kapcsolatuk
Magyarországgal, de ezek
nagykövetek nem Budapesten laknak.
Mikor búcsúzunk, a ghanai nagykövet tört magyarde őszinte csengéssel mondta;
— Éljen Magyarország!
Majd hozzáfűzte:
— Örülök, hogy szegedi
újságíróval
találkozhattam.
S aztán -súgták*, hogy a

Po-

pot\ a budapesti
szovjet
nagykövetség
ideiglenes
ügyvivője — mint mondotta — már többször
járt
Szegeden.
—

Ismerem

és szeretem

a

várost —

ghanai
nagykövet
író volt.

is újság-

Aki Magyarország
szerelmese
Feleségévei

együtt

jött

Abdel

Ha-

Szegedre Sawfat

mid Baraka is, az Egyesült
Arab Köztársaság magyarországi ideiglenes ügyvivője. Szeged számára
sem
ismeretlen, mert
1959-ben
járt már a Tisza-parti városban.
—

Magyarország

szerel-

állapította meg. mesévé
váltam,
bevallom
— Érdeklődéssel
várom
az ezt. Ezért kezdtem tanulni
Aida
előadását.
a magyar nyélvet.
Sajno6, abba kellett hagy— Azt mondják — neni a beszélgetést, mert Mihail Andrejevics
Popovot vetett —, hogy jó magyar
körülfogták a többi diplo- kiejtésem van.
ma-Iák,
hogy
üdvözöljék,
A
szovjet
űrkutatás
szói, váltsanak vele.

Már az első percekben
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DÉL-MAGYARORSZÁG

Csütörtök. 1962. augusztus 16.

újabb

sikere?

lad

tudomány,

a

Ha

igy

ha-

akkor

ta-

Nagyszerű társalgó, víg lán pár év múlva nem rejárunk.
kedélyű ember Joseph God- pülővel
son. Amamoo, a
Ghanai
Körtársaság rendkívüli és
meghatalmazott
nagykövete. Jól szét akar nézni
a
városban, bár — mint mosolyogva
megjegyezte —tudja, hogy a szalámiról és
a paprikáról is híres Szeged.
Tegnap, szerdán este "üna
— Először járok
Szege- nepélyes fogadást adott
Népfront Szeged
den. de már az eisö per- Hazafias
cekben
is
megállapítottam, városi bizottsága a moszkvai
békekonkgresszuson
részthogy szép város.
Nkrumah
ghanai
elnök: vevő dél-afrikai művésznő,
magyarországi látogatása is Rawot Elizabeth Szegedre
szóba került. A ghanai el- érkezése alkalmából. A nenök látogatása — nyugtáz- ves békeharcos színésznővel
a
tuk örömmel —
tovább érkezett Szegedre egy,
erősítette a ghanai
és
a moszkvai békekongresszuson
részt vevő nyugatnémet hámagyar
nép
barátságát.
— Különben — jegyezte zaspár is.

r

Csei Ce-min, a
Kfnai
Népköztársaság
budapesti
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete
—
aki
szintén többször
megfordult már Szegeden — élragadtatással beszélt a városról.
—
Tavaly
ts
Szegeden
jártam,
s igen
szívélyesen
fogadtak
itt. Az
újság útján is köszönet érte.

fS ruhagyári pártszervezet
az üzem „lelkiismerete"
A munka kottalapjára új
ütemjeleket rajzolnak a Szegedi Ruhagyár dolgozói. Azt
mondják, az utóbbi napokban fordulóponthoz érkéztek. Az év eleje óta nagyon
sok nehézséggel, bajjal küszködtek, pedig
a
korábbi
években megszokták, hogy
munkájukról általában jót
mondanak, jót írnak az újságok. Nem is volt különösebb baj, sót mondhatni,
hogy az ország ruházatipari
gyárai között többször az elsók voltak. A régi -fényében*
kezdtek hozza az új profil
átvételéhez. Azt hitték, minden simán megy, mint a karikacsapas. Legalábbis nem
számították olyan problémakra, mint amilyenek jelentkeztek. Amikor
aztán
sorra jott a baj, ez hidegzuhanyként hatott a vállalat
vezetőire és dolgozóira is.

setőségi tagok. Odaálltak a tudjunk, mert ez nemcsak a
selejtet gyártó
szaktársak vállalatnak, hanem a dolgomellé,
nézték,
vizsgálták, zóknak is érdekük,
hol lehet a hiba, és segíVisszalapozgat a naplóban,
tettek.
Volt
olyan
eset s mindjobban belemelegedik
is, hogy a pártbizottság tag- a beszédbe. Látszik rajta, érjainak javaslatára a válla- zik hangjából is: a jelentéelat vezetősége felülvizsgál- gyűjtés nem formaság nála
ta a kialakított munkanor- Munkamódszeréhez tartozik,
mákat, mert az akkori nor- kipróbált ós jól bevált eszmacsoportvezető
helytele- köz, amely hathatósan elősegiti a termelés alakulásanak
n ül állapította meg azokat
A személyes példamutatás, szemmel tartását. Lehetővé
a sogítés sok szép tanújelét teszi a gyors, operatív intézadják most is K i s s Ferenc- kedéseket, ha arra szükség
„é alapszervezeti titkár, K a- van. Nos, most úgy látszik,
r á c s o n y i Pálné szalagve- szükség van a gyors ós alazető, pártbizottsági tag, D é- pos vizsgálatra.
elemzésre,
n e s Jánosné alapszervezeti Annál is inkább, mert már
vezetőségi tag, G e r a János huzamosabb ideje tart az
szabászati pártcsoportvezető, A-műszak elmaradása. Sorolaz elmúlt hónapok
s a z olyan kiváló munkások, ja is
mint B a 11 a Béla, s mások, egyes munkanapjainak tényNekik és természetesen első- számait,
sorban a pártszervezeteknek
van nagy szerepük abban,
I munkás a magáéra

DonawxkarfK..
hogy ma már elmondhatják
figváz
ranaSZHOaaS, napxoaas
az Üzemben: kezdenek kiláA szovjet űrkutatásról:
A
UA
I
bolni a bajból. Ez a kilábolás
— A Szovjetunió újabb
— Május 6: az A-műszak
hogy
a másixlik 96 százalék, a B-műszak 96,6.
diadala a kozmosz meghó- át döcögött. Napirenden volt azt jelenti,
„
dítása felé vezető úton az
Május 26-án az A-müszak telegész szocialista
tábor, s
jesítménye 96,6, a B-műszak
105 5 pedig meghaladta a 98 száaz egész békeszerető emberiség sikere is — állapítotzalékot
J
az elmaradas
ta meg. — A szovjet tudo- is magyarazták
A jó és hasznos módszerek
Üj munkaszervezést,
Keressük
az
okot
mány minden újabb ered- okait:
hozzátartoznak a
ruhagyár
gyártási eljárást kellett megm é n y e a z ember
javát szol- honosítani, anyaghiány miatt
Az
_ Probléma azért
még ^mai életéhez.
,
. üzem gazgálja.
sok volt az átállás- Nem jól most is akad bőven — ma- d á j a ' a dol eozo ember hatakészítették elő a profilátvé- gyarázza Berzsenyi Lajos az E O S a n
felelősséggel beleszól
Gratulál az amerikai
telt. Rosszak a testvérüze- üzemi pártbizottság titkára. a vezetésbe Mert itt és másmektol átvett gépek és így _
Most például az A-mű- h o 1 IS< h a a z t m o n d i u k ' P®1^"
ügyvivő
tovább.
szakban
végzett
politikai ellenőrzés, ebben benne van
Elsőnek a gyár „lelkiisme- munkát vizsgáljuk, mert a a z 1S" h o g y a munkás a maAz étteremben
pohárka
,.
,
. . ,
,
gáéra vigyáz. Nemcsak egyéhűsítő italt fogyasztottak a rete" — ahogyan egyesek az .
chplomaták: Megkóstolták a üzemi pártszervezetet neve- terme!es s z á m a l jeleznek.
ezért is. mert
n i hadáért _
E
ST vaskos dossziét vesz neki gyűlik a nyereség —,
szatymazi
őszibarackot, a zik — szólalt meg, bár a
A
híres gyümölcsöt. ízlett Az- panasszal nem fukarkodtak elő, amelyben a napi terme- hanem társai javára is.
a pártbizottság tagjai sem. Jéjj jelentéseket gyűjti.
pártszervezet tehát őrködik
tán társalogni kezdtek.
Az
a
A szovjet
nagykövetség
ügyvivőjéhez
lépett
az
Amerikai
Egyesült
Államok budapesti
követségé- ki mondta a magáét, az álta- t®*!® — valamennyivel min- nyessége felett Ez a hivatavagy látott bajo- dig a B-müszaik mögött jár, sa. Az üzem -lelkiismerete*
nek ideiglenes
ügyvivője, klaa k ismert,
D e az rt
®
keresték, ku- pedig ugyanolyan munkafel- igen kitöntető cím, csak köHorace
K.
Torbert
is, és
gratulált
hogy
sikeresen S a k * s ó v S t e k a régi sfk£ é t e k k e l dolgoznak ott te vetkezetességgel, kemény,
visszatért a Földre a két res munkás hónapok után, 8 2 emberek, s ugyanazokat dozatkész munkával
lehet
szovjet
űrhajós,
aki
a hanem megpróbálták össze- az árukat gyártják. Keres- teljességgel kiérdemelni,
kozmoszban -randevúzott*. fogni az erőket, a munka- ^
Nagy Pál
^
j^gy
S később csoportosan inszalagokat, az embereket.
'
^
^
dultak a diplomaták a szaA z üzemi
pártbizottság
badtérire . . .
szüntelenül figyelte a munMorvay Sándor
katermek statisztikáit, amelyek jelezték a hibát, a selejtet, a nemtörődöm munkát is. S amint a jó orvosok, a pártbizottság tagjai
nem elégedtek meg azzal,
hogy észrevették a hibákat
Keresték a gyógymódot és
találtak is.
A vendégeiket Lacsára MiA munkások kérésére
hályné országgyűlési képviselő és Nagy István, a HaHa taggyűlést tartottak a
zafias Népfront titkára fo- szalagok életéről, a termelőgadta. A fogadás után a munka gazdaságosságáról, a
vendégek megtekintették a tervekről, a tennivalókról,
szabadtéri játékok Aidaelő- munkamódszerekről
esett
adását. Az afrikai művészleggyakrabban szó. Így volt
nőt, valamint a nyugatnémet
házaspárt ma délben fo- ez a pártcsoport-értekezletegadja Biczó György, a vá- ken is, melyeket havonta,
rosi tanács végrehajtó bi- vagy ha a szükség úgy kívánta, kéthetenként tartotzottságának elnöke.
tak. Többször
megtörtént,
hogy a munkások -házhoz
hívták*
a
pártbizottság
tagjait, ha valami rendellenességet tapasztaltak. Minden esetben teljesítették a
osak kell a vakolat, s ha munkások kérését, megvizsnehezebb is
ráragasztani, gálták a problémákat.
De
mint a téglára, azért — pa- ha valahol sok volt a senasz ide, panasz oda — csi- lejt, a szalagvezető, a tenosodnak az újszegedi há- remmester segítségére sietrak. Egy sem marad nyer tek a mesterséget a többisen. mindet bevakolják, be eknél jobban ismerő kom36 íestik
ma
itii munista munkások, pártveF. K .
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Szerelik az új kazánt

0éL-afrikai muühjzna
IáiagatáuL Szegeden

A blokkfalra
A z Ogyessza-lakótelep két
felépült lakóházának belső
vakolását már elkészítették,
eőt hozzákezdtek a homlokzatok -bepucolásához* is. A
kőművesék viszont sokat panaszkodnak,
hogy nagyon

nehéz a téglablokkot vakol-

is kell

lehet segíteni, és segítenek
is. A blokküzem dolgozói a
panel oldalait még száradás
előtt drókefével
felborzolják. Attól függően, hogy a
blokkot majd géppel, vagy
kézzel vakolják-e,

durva

vagy csak érdes

58
ni, ha nem vigyáznak, nem
*
csapkodják be előbb egészen felületet lehet ily modonkefolvékony cementtel,
szíteni.
. ,
A z l-es téglagyárban levő
ledobja a habarcsot
blokküzemben állandóan foga fal, akár géppel, akár kéz- lalkoztat egy minőségi átveael dolgoznak.
vőt az építőipari vállalat, aki
Igazuk is van, a panelfal közli, hogy mikor, milyen
tükrös felülete miatt szapo- fajta téglablokk
kell az
rátlan a munka. De ez nem ogyesszatelepi
építkezéshez,
újdonság az építőiparban, hi- A z üzem dolgozói igyekezszen a beton vakolása ha- nek is mindig eleget tenni a
söntéképpen nehéz, s ezen kérésnek. S ha még mostanié, azon is lehet segíteni.
ság is előfordul, hogy nem
De nézzük előbb, miért olyan blokkok érkeznek Űj-tükrös* a téglablokk? Ami- szegedre, mint amilyenekre
kor a téglákat összekötő ce- éppen szükség volna, annak
mentes habarcsanyagot vib- az az oka, hogy az együttrátorral összerázzák, a ne- működés néha még döcög, a
hezebb fajsúlyú homok, só- szervezés nem mindig tökéder, kavics befelé, a téglák letes. De mivel állandó etefelé helyezkedik el, s a ce- kintetben a javulás, nyument kicsapódik a felszínre, godtan elmondható, hogy a
A túlságosan sima felület te- nehézségek főképpen abból
hát a technológiai eljárás ve- származnak, hogy a blokklejárója.
üzem is új még, meg ablokAz
előállítás módszerét kos építkezés is. Nincs benmegváltoztatni nyilvánvalóan ne elegendő gyakorlatuk az
nem ésszerű, de azért a ba- embereknek,
joci — amint mondtuk —
Persze a blokkfalra mégis-

vakolat

Baritkiválasztó művet
építenek Rudabányán
A z év elején üzembe helyezett Rudabányai Vasércdűsítőműben, ahol a pátérc
vastartalmút 21 százalékról
42 százalékra dúsítják, e
művelet közben" évente 70
ezer tonna' meddő keletkezik, és majdnem 30 000 tonna por száll el a levegőbe. A
meddőben és a porban azonban jelentős mennyiségű barit található, amelyet a íestékgyártásnál ós a mélyfúrásnál fontos
segédanyagként használják.
Jelenleg
külföldről
hozunk be elég
nagy mennyisegu
baritot
erre a célra
A rudabányai pátérc med-

dője — miután a dúsítóműben átpörkölik — 32 százalék, a por pedig 27 százalék
baritot tartalmaz. Ezért elhatározták, hogy a vasércdúsító mellett baritkiválasztó művet építenek, ahol az
átpörkölt meddőből és az
eddig levegőbe szálló porból — amelyet különleges
berendezéssel megkötnek és
összegyűjtenek — évente körülbelül 14 000 tonna jó minőségű baritot, valamint a
nagyolvasztók részére 4800
negyven százalék vasto
tartalmú, úgynevezett vasas
meddőt választanak ki.

A Szegcdi Paprikafeldolgozó Vállalat
gőzkazánja
az
utóbbi időben kicsinek bizonyult. Már óvek óta egy vasúti mozdony segítette ki. hogy elegendő gőzt adhasson
a a új, modern szárítógépeknek. Most kicserélik a régit nagyobbra. A szegcdi kazánszerelök gyors ütemben állítják
fel az új kazánt, hogy mire beköszönt a nagy paprikafeldolgozási szezon, zavartalan legyen z gőzszolgáltatás
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Felkészülten várják
az iskolák tanulóikat
Az új oktatási évre 2368 általános Iskolásnak napközi
otthonról,
•
3300 diáknak kollégiumi ellátásáról
gondoskodtak
Szegedet
múltún nevozik
• iskolavárosnak*. A z általinos- és középiskolákban, valamint az egyetemeken mintzottük sok vidéki fiatal. Klhelyezésük nem kis feladat, s
ezért évről evn- sok millió
forintot fordítanak a napközlotthonokra és kollégiumok.
. x H/J,'.,
Idén is nagyot fejlődött a
tanulóifjúság clhelyozése. A z
Orvostudomflnyl Egyetem
kétseáz férőhelyes ÚJ kollégtumot építtet.
s i ^ t e m b e r r e lesz kfet ljC'

iskolásnak biztosit otthont. A
második ötéves tervben, majd
azt kővetően m é r tovább Javul a helyzet Újszegeden,
** Ogyesszal körúton két
ütemben korszerű,
halaimas illákkolléglumot épite„ek.
költségvetését
A z
ütem
m 6 r jóváhagyták, s ebből 304
személyes otthont
építenek,
A szegedi felsőfokú tanítóképző, a gimnáziumok
és
technikumok tlz kollégiumi-

A z átszervezés folytán a tanácst kollégiumok költségvetése két és fél millió forimtbak is könnyebben fel tudra emelkedett évente,
A z új tanévben növeli a
tanács a napköziotthonos tanulócsoportok számát is, Tavaly ősszel még csak 43, Idén
szeptembertől
kezdve pedig
már
«« csoportot működtetnek,
ebből négy
gyógypedagófeni.
A 19 új ált. Iskolai napkÖzlb(m
több
mlnt
1600
dl6kot
helyeznek el.
otthohos csoport ellátása 383
idén 30-30 férőhellyel nő- ezer forint többletkiadást je-

tudnak^úhalyasnl^tz Ötri ssa- j j * , 3 t a r i 6 c s l k o l l é g l u ™ porodon
diákotthonokban.
"Ezek
"
^
ősztőT a Majakovszkij leköltségvetésének számány- és az Ady Endre fiúadatai
szépen
tanúsítják,
hogy mennyit költünk a taotthonban 160, Illetve 110
nulóifjúságra. A Z öt kollégifiatalt helyezhetnek el.
u m fenntartása 4 millió 300
ezer forintba
kerül évente,
azonban
egy-egy kollégista havonta
csupán ötven forintot fisét.
Ugyanennyi a Szegedi Tudományegyetem
diákjainak
A
Csongrád
megyei
taaz
is a kollégiumi hozzájárulása. nács ipari osztálya és
Tudományos
A tudományegyetem 707 hall- Építőipari
gatójának, azonkívül 304 fő- Egyesület szegedi csoportja

^t.

A z 1062/63-as tanévben

T g * * * * . 2368
búsítanak
napköziotthont,
serre több mint nyolcmillió
forintot költ a városi tanács.

A fejlődő
i

A vasúti töltéstől és a rendező pályaudvartól délre, a
Holt-Tisza medréig terül el
Szeged-Hattyastelep.
Gyümölcsöskerttel övezett házak
sorakoznak a fás, árnyas utcákon. Szinte azt
hihetné
bárki, nem is Szegeden van,
hanem csendes, vidéki településen.
Valamikor
szinte
külön életet élt ez a város*
rész. A villamosra csak meszsze, a
vágóhídnál
tudtak
szállni. Közelről legfeljebb á
kisvasút ritka, menetrendszerinti járatain
utazhattak.
Ezért legtöbben
százszor is
meggondolták, hogy kimozduljanak a telepről. M a már
közel hozta a lakókat városunk szívéhez az autóbusz:
tíz*perc alatt a Széchenyi tér
tőszomszédságában lehetnek.
Ezenkívül is sok Változás történt errefelé — bár a hely
most is megtartotta zárt egységét, hasonlóan a többi telephez.
Rozoga H á z

A szegedi járáa községeiben idén ls vidáman, ben*
sőségesen ünneplik
alkotmányunk évfordulóját.
A
községekben ünnepi
nagygyfllóseket ls tartanak.
Ülléten augusztus 19-én.
váMárnap délelőtt 10 órakor Komócsin
Zoltán,
az
M S Z M P Politikai Bizottsúgának póttagja, a Nópszabadság főszerkesztője mond
beszédet az ünnepi
nagygyűlésen.
Augusztus 20-án, hétfőn a
járás
községeiben
mindénütt

délelőtt

10

órakor

kezdődik a, nagygyűlés. Sándorfalván Ruttkai Sándor, a
Villamos- és Kábelgyár főosztályvézetője,
Kisteleken
Móizes
Tibor, a
Kossuth
Könyvkiadó osztályvezetője,
Asotthalmon
Borsodi
JAnos, a
Csongrád
megyei
pártbizottság tagja, a M Á V
szegedl igazgatóságának vezetője.
Mórahalmon
Kovács Imre, a Csongrád megyei pártbizottság póttagja,

l

^
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^
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tagja, az A M G megyei Igazpatóságánajc vezetője, Sxóregen
Kardos
János,
a
Csongrád
megyei
pártbizottság osztályvezetője, Kiskundorozsmin
Lacsán
Mlhályné országgyűlést- képvlselő,
Bordanyban
Borbás
Ferenc alezredes, Kübekházán Szögi István, a Csongrád
megyei
pártbizottság
munkatársa,
Dócon
Sas
Béla, a Csongrád
megyei
tanács osztályvezetője, Balásty&n Tamasi Mihály,
a
Csongrád megyei Hírlap fő-

helyén

kultúrotthon

A sokféle fejlődésben,
a
telep közösségi életének, jobb
nyilvános
pályázatot
hirdet körülményeinek
kialakításáaz
állami
támogatással, ban szorgosan tevékenykedett
magánerőből
épülő családi a terület két kerületi és a
házak tervezésére.
városi tanácstagja. Segítette
A
tervpályázaton
bárki őket az állam, de segítették
részt vehet, A pályatervet maguk a lakók is.
*Részben
előregyártóit
csaAhogyan itt nevezik, az
ládi házak*
feliratul,
le- •öreg Tisza* partján emelAmikor
zárt csomagban idén októ- kedik egy épület.
ber I-lg kell a
Csongrád régen erre járt ismerősünkMegyei
Tanácsi
Tervező kel nézegettük el, ő alig isVállalathoz,
Szeged, Tábor mert ré. A régi -Kör*, a routca 2. eljuttatni. A terv- zoga ház helyén kultúrottpályázat
célja,
hogy
az hon, mellette pedig tekepálya
állami
támogatással,
ma- áll.
gánerőből
épülő
családi háEzzel az új otthonnal kezdzak korszerű
szerkezetekkel,
részben
előregyártott
elemekből
készüljenek.
Törek-

te

a

beszélgetést

Készig

László kerületi tanácstag is,
akit innen nem messzire, a
vés, hogy a tanácsi tégla- szövetkezeti cipészmühelyben
gyárakban levő technológi- lehet megtalálni.
át figyelembe véve, az ott
— Régóta
tervezgettük
készülő
panelekkel
olcsón már, mondhatnám
a telep
és gyorsan
lehessen
sok egész lakosságával, hogy kulcsaládi házat építeni.
túrotthont kellene építenünk
A pályaterveket a bíráló — emlékezett a tanácstag. —
bizottság díjazza,
a legjob- Egyre-másra jöttek az ajánlbakat
meg
is
vásárolják. kozók is, hogy szívesen segí22 tenek a munkában.
Sokáig
munkatársa.
Szatymazon Erre a célra összesen
Szalantal
József,
a
T I T ezer forint áll rendelkezés- latolgattuk a kerületi tanácsa
nál, honnan teremtsünk elő
megyei
titkára,
Zsorobóii re. A z első díj 7 ezer,
díj 5 ezer, a harfedezetet? Amikor azután a
Dégi István, a
Csongrád második
di) pedig 4 ezer foköltségvetés engedte, és volt
megyei pártbizottság mun- madik
katársa, Tápén
dr. Oltvai rint. A tervek megvételére építőanyag, állták szavukat
Ferenc, a Szegedi Levéltár 6 ezer forint áll rendelke- az emberek. Napokon, hetetervpá- ken át dolgoztak fiatalok és
igazgatója Forráskúton Dá- zésre. Különben a
rabos György, a Csongrád lyázat részletes kiírását a öregek vegyesen. Nehéz lenTervező ne őket felsorolni. Zsótér Istmegyei tanács osztályveze- Csongrád Megyei
tője mond ünnepi beszédet, Vállalatnál Szeged, Tábor u. ván, a nyugdíjas kőművesA z alkotmánynapi ünnepi 2. lehet megtekinteni, illet- mester irányította az építést,
többször ott láttuk az idős
nagygyűléseket a pártszer- ve átvenni.
vezetek, a helyi tanácsok.
A beérkezeti pályaműve- Apró Jánost, a 76 éves Horket a bíráló bizottság idén, kai Bálintot, a fiatal Kiss
október
15-ig
elbírálja,
s Miklóst, ifj. Kiss Imrét, Nékihirdeti uz
eredményeket, meth Andrást és még sok
telepit Jöttek a fűtőházi dol^ S 0 ^ a társadalmi
szer- kiadja a díjakat.
vek közösen rendezik.

AXgyőn ^ T '

Berár Demeter, a Csongrád
megyel
pártbizottság pót-

szép

h á z a k tervezésére

Alkotmány napi ünnepi nagygyűlések
a lárds községeiben

\

^

^
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M A R CSAK NÉGYEN V A G Y U N K
(22)
A n y á m negyvenötben golyókkal a testében úszott ki a
Dunából. Néhányszor elmesélte később: tizennyolc éves nyilas karszalagos fiúk kísérték a kivégzőhelyre. Abban a csoportban, amellyel őt vitték, harmincan lehettek. A Horthy
Miklós rakparton dördült el a sortűz. Asszonyok és gyerekek sikongatva és hörögve úsztak a torlódó jég alá.
A Khaldi öbölben hajóztak ki bennünket. Előzőleg Németországban állomásoztunk, Fürstenfeldbruckban.
Belrutban nyár volt. Lányokat hajkurásztunk a Nagy
S z e r á l y n a k nevezett kormányépület előtt a téren . . .

írok anyámnak. Lelki szükségletem, hogy beszélgessek
vele akkor is, ha mesékkel áltatom. Mit tehetek? Kénytelenségből teszem. Beszámolok irodalmi tanulmányaimról.
-Erskine Caldwellt szeretem és Irwin S h a w elbeszéléseit —
magyarázom. — Diáktársaim közül sokan próbálkoznak Írással. Megértem a törekvéseiket és becsvágyukat, de őszintén
megvallva, engem nem érintettek meg a Múzsák. Mióta
olvasni tudok, mindig rajongója voltam az irodalomnak —
ám kritikusa is. A z esztétika, az irodalom sok elméleti és
filozófiai vonatkozása foglalkoztat, s a jövőmet úgy képzelem el, hogy egyszer talán jelentős esztéta-kritikus válik
belőlem.*
H a mindez igaz volna!...
LénArt otthon már közgazdász.
Én mi vagyok? -Parányi figura a világpolitika sakktábláján.* Ezt a parancsnokunk mondogatta Libanonban, tréfásan, hol egyikünkre, hol máslkunkra mutatva. Erősen eltúlozta közreműködésünk jelentőségét. Bár való igaz, a
beiruti Szent Vince székesegyházban is megfordultam, ahol
a keresztény politikusok összegyűltek, hogy számbavegyék
erejüket a mohamedán vezetők ellen. Mi, tengerészgyalogosok

Hattyastelep

A tanácstagok é s a lakosság Összefogása s z é p e r e d m é n y e k e t h o z

Pályázat

családi

Csütörtök, 1962. angnsrhis 16.

tízezren érkeztünk országukba, hogy beleszóljunk a dolgukba. Szerénytelenség nélkül csak annyit könyvelhetek el a
magam javára — vagy rovására? — hogy tízezrednyl részem
volt Fuad Sehab tábornok felsegítésében a köztársasági elnök székébe...
A tízezer többsége idegen volt. A z ostoba yenkiket mégis
sorra előléptették. Pedig ügyetlenek és kényelmeskedők. Ezt
a múltkor egy beszélgetés alkalmával a főnöknek is említettem. A z utóbbi évek eseményeiről volt szó, a múltunkról és a lövőnkről. Szerettem volna, ha őszintén beszél, ha
elmondott volna valamit arról, hogy mit gondol felőlünk,
mire számíthatunk mi négyen. Kitért a válasz elől. Valami
ködös filozófiai példálózásba kezdett. Szent Ágostont idézte,
hogy mit mondott az időről. Valami ilyet: -A múlt, a Jövő
— csak forma. Csupán a jelen a valóság. A múlt emlékezet, a jövő várakozás.* S végül a szokott záró akkord: -Ez
a Magyar Sors, fiam.* Nagy M-mel és Nagy S-el.
N e m először hallottam ezt, mégis furcsa, szokatlan. N e m
értem, nem is szeretem az ilyen misztikus tanokat. Szinte
nevetséges is itt, ahol általában nem ilyen elvont kategóriákban gondolkodunk, hanem nagyon ls reális fogalmakban.
Olyanokban, mint a Saturne nehézrakéta, a földrészközti
Atlas és Titán. A Newsweek februárban azt írta: az oroszoknak négyszer annyi, egy egész tucatnyi interkontinentális ballisztikus rakétájuk vari, m i n t n e k ü n k . É v végére n e k i k

harmincöt-hatvan, nekünk öt — m a x i m u m húsz lesz. — Itt
olyan kategóriákban gondolkozunk, mint a közepes hatósugarú Redstone, a Jupiter, a Thor, a Minuteman, a Poláris,
a Pershing. Vagy a rövid hatósugarú Martin Mace és a többiek. Bár az igazságnak tartozom vele, hógy megmondjam:
ezek és a mi -technikánk* — a mi csoportjaink különleges
hadviselési módszerei — úgy viszonylanak egymáshoz, mlnt
az oroszlánhoz a patkány.
D e mindegy, nem lényeges.
Azt mondják a fiúk, hogy Kocsishoz hasonlítok, a futballistához. H a Gitta hallaná, hitetlenkedne. Margit is. Azt
hiszem, Félegyházán mindenki. Másmilyennek ismertek.
Gitta fényképet kér. Azt írta a múltkor, hogy nagyon
megváltoztam. Nincs mentség: retusáltatni kell a fényképeket Üjra esedékes nekik egy hosszabb levél. Napok óta
halogatóm az írást, pedig ez a legfontosabb kapcsolatunk
a külvilággal.
Sok a dolgom. A főnök gyakran magához hív, mindenféléről beszél. Nagyon bízik bennem. Van itt egy-két dolog,
ami nem tetszik neki. Leginkább Seres Bandi viselkedését
kifogásolja.

gozók, az alsóvárosi pártszervezet és a haltyasi nőtanács társadalmi munkásai.
Azt is elmondta még Keszég László, érdemes volt
fáradoznia. A telepiek szívesen járnak ide. Elnézik a televíziós adásokat, szombatonvasérnap filmvetítéssel szórakoznak
vagy
tekecsaiákat
vívnak,
A fiatalok olykorolykor táncdélutánt, az idősebbek társasvacsorákat rendeznek. Könyvtáruk ls van,
s a téli előadásokon tudományos és orvosi ismeretekkel
gazdagodnak.
Bizonyítékok
— Ügy vélem — folytatta
Keszég László —, hogy a lakosság és a tanács együttműködése az egész telepet virágoztatja fel.
Ezután fejből sorolta a bizonyítékokat. Sok rossz téglagyalogjárdát cseréltek fel a
Vaskapu, Zentai, Verseci és
Ti teli
utcában,
a
Pallcs
közben és a Mokrlni soron.
A kisgyermekek nem is tudják, amikor az óvoda pancsolójában játszadoznak, hogy
azt a felnőttek összefogásának köszönhetik. A munkába
vagy szórakozni készülők talán nem is gondolnak arra,
hogy a tanácstagok mennyit
fáradoztak a sűrített, óránkénti autóbuszjárat megvalósításáért H a várakozás közben nem veri őket az cső,
azt a Szent Imre téren a kért
és kapott
villamoskocsi-várónak, a kisvasúti átjárónál
pedig a társadalmi összefo- r
gással épült helyiségnek köszönhetik.

kat. Lássunk néhányat Keszég László és a távollevő
özv. Kiss Istvánné, valamint
a városi tanácstag tarsolyából.
— Számon tartjuk és nem
felejtjük el lakótársaink kéréseit —
mondta
Keszég
László, s bizonyítékul mér torolta is: Most például arról
tárgyalunk a kerületi tanácscsal és a közlekedési vállalattal. hogy miképpen lehetne a Szent Imre téri autóbuszmegállóhoz
járdaszigetet építeni, hogy a korosabjanak szállni. Ujabb padokat
sürgetünk a
várakozóknak.
Ktszemeltük a nagy csatornaépítkezést, sok föld kikerül
onnan. Ennek egy része és a
fűtőházi salak nagyon jól jönne a Pancsoval, a Zentai, a
Vaskapu és a Verseci utca
mély kátyúinak feltöltéséhez.
Már megbeszéltük az építési
ós közlekedési állandó bizottsági ülésen, hogy
mihelyst
erre lehetőség nyílik, körjáratot, mintegy hatszáz méter
hosszú kövesutat építünk a
Szent Imre tér — Zentai utca — Obébal sor és a Vaskapu utca között. így a telep
egyetlen
élelmiszerárudája,
postája és kultúrotthona rossz
időben is könnyen megközelíthető. Sürgetjük a telefon
bevezetését az iskolába és a
kultúrotthonunkba. Hamarosan sportpályát szerzünk a
fiataloknak a kisvasút töltése
mentén. A Táncsis Termelőszövetkezet már ígéretet ls
tett két kataszteri hold földterület átengedésére.

Látják az értelmét

Később kiderült, hogy a
legutóbbi tanácstag-beszámolón mintegy kétszáz hattyastelepl lakos vett részt. Nagyon sokan felszólaltak. Beszéltek az élélmlszerboltról,
a postáról, a gyümölcsátvevőtelepről, az autóbusz-közlekedésről, az utakról, és gyalogjárdákról. az orvosi ellátásról, a kultúrház programjáról, a rendezvényekről, a
KISZ-szervezetről és a nőszövetségról — egyszóval mindennapi
gondjaikról
vagy
terveikről.
Igaz, hogy minden
lakos
— szokás szerint — külön,
házilag készített meghívót is
kapott, de hogy végeredményben miért
jöttek el,
úgy
véljük, könnyű kitalálni: látják az értelmét.
H a pedig
nem győzik kivárni a beszáÚ j a b b tervek
moló idejét, bizakodva menÁllandóan olyan tenniva- nek el Keszég Lászlóhoz a
lók foglalkoztatják a tanács- cipészmúhelybe, vagy a másik kerületi és a városi tatagokat,
melyek elvégzése
nácstagnak a lakására.
még kényelmesebbé, kőnyKoloszár Béla
nyebbé teszi a mindennapo-

— Tavasszal, amikor összegyűltek a belvizek, rongálódással fenyegettek sok házat
— mesélte Bite Vince városi tanácstag, akt beszélgetésünkre érkezett
— Keszég
László
fáradhatatlan volt.
Mindenüvé eljutott ahova
kellett Ellenőrizte a szivatytyút, mozgósította az embereket. Látszott is az eredmény. Szorgosan
ásták az
árkokat, elvezették a vizet.
A sok idősebb dolgozó, mlnt
például a
Bencaik-házaspér
mellett örömmel láttuk a
KISZ-istákat is. Tőlük ugyan
még többet várunk, így például, az autóbuszvárók rendbe hozását és őrzését.

Gábor eltávolítása óta — eleinte furcsa volt, hogy négyen maradtunk — Seres rám is vasvillaszemekkel néz.
Ok eleinte nagyon összetartottak Gáborral, később, amikor
a japán lány megjelent a színen, úgy látszott, mintha ellenségekké váltak volna. Most kiderült, hogy mégse. Mert
Gábor miatt orrol rám Seres. Azt hiszi, hogy közöm volt
a dologhoz. A főnök azt mondja: -Seres Andrással vigyázni
kell. mert kétszínű. A szíve mélyén még mindig a vörösökkel érez.* Erről nem vagyok meggyőződve, de az tény, hogy
Gábor miatt kikelt magából. Gyanúsított. -Tudnod kellett,
hogy mi készült — hajtogatta —, elég bennfentes vagy.*
Honnan tudtam volna? Gábor ügyetlen volt, nem alkalmas a mi -tananyagunk* elsajátítására.
Hogy mi a tananyag? Talán cinikus vagyok, bizonyára
annak tartanának, ha felsorolnám és azt a megjegyzést fűzném az elmondottakhoz, hogy a tananyag — legalábbis ami
az elméleti részét illeti — sok tekintetben hasonlít az orvostudományhoz. Itt van mindjárt Frank Pollack professzor
tanfolyama -A lőfegyver nélküli emberölés száz módszeréről*.
Gitta -kis doktorkámnak* becézett legutóbbi levelében.
Nos, a doktor olyan, amilven a professzora. U n o m már. de
kénytelen vagyok hónapról-hónapra összehaland/sázrv' valamit az orvostudományok köréből Elvégre hozzá kel! járulnom valamivel a San Francísco-i egyetem jó híréhez.
-Képzeld — írtam legutóbb apámnak — a professzorom
megdicsért. Jól sikerült a diagnosztikai dolgozatom. A z
anamnézist általában helyesen vettem fel. »a hallgatást, a
kopogtatást és a tapintást gyakorlatilag jól elvégeztem Már
elöntöttem: belgyógyász leszek. Sok szakirodalmat tanulmányozunk. Erősen foglalkoztat bennünket az olasz Danielo
Petrucci tanár, R. Bornabeo és Laura de Pauli bolognai
kísérlete a mesterséges megtermékenyítéssel létrehozott,
lombikban fejlődő embrióval és sok más N e m sajnáljuk
az erőt, fáradságot a nyugati világban íolvó kutatás, a
természet titkainak tudományos — materialista megismerésére.*
— Hová kell nyomnod a hüvelykujjad, hogy áldozatodat kivégezd vele?
Mit szólna Gitta és az apám, ha ideírnám a levélbe ezt
az -elméleti tételt*, melyet Frank olyan ártatlan ábrázattal kérdez, mintha arról érdeklődne, hová megyek szórakozni, este.
(Folytajuk)

*

Nyikolajev-brigád
a jutaárugyárban
A

Szegedi

Juteárugyér

fonó- és szövőnői körében
is a legfőbb beszédtéma a
déli ebédszünetben, illetve
a
műszakváltás
után
a
szovjet tudomány újabb világraszóló sikerének, a két
Vosztok sik«res földre juttatása hírének megvitatása, a
két űrhajós
bátorságának,
helytállásának
méltatása
volt
AB üzemrészekben már a
a munka
két-három perces
szüneteiben
kls csoportok
verődtek össze, s lelkesen
tárgyaltak az
eseményről.
Az egyik kis csoportot Okrőt Istvánné szocialista brigádjának
tagjait
annyira
fellelkesítette aa
esemény
híre, hogy kis röpgyűlés-t
tartottak.
s
elhatározták:
brigádjukat a "Vosztokpár*
egyikének vezetőjéről
nevezik eL Az elsőként fellőtt Vosztok—3. űrpilótájára esett a választásuk, így
az eddig "•névtelen* — de
a munkában a legjobb nevű — brigádot ezentúl Nyikolajev-brigádnak hívják.
Ökrös Istvánné, a brigád
vezetője pénteken utazik a
Szovjetunióba,
ahová
a
gyár küldi jutalomüdüléere,
s meglátogatja
majd
az
ogyesszai jutagyárat is. A
13 kiváló dolgozó jelvénynyel,
munkaérdeméremmel
kitüntetett ökrös Istvánné
a rögtönzött brigádmegbeszélés után kijelentette:

— Az utazásig hátralevő
Idő is kevés lesz talán arra, hogy megfelelő szavakat
találjak,
hogy
ecsetelni
tudjam azt a nagy lelkesedést ég szeretetet, amelyet
üzemünk dolgozói, a világűr üj szovjet hősei iránt
kifejeztek ezekben a
napokban.
Szeretném
majd
egész gyárunk dolgozóinak
gratulációját átadni a szovjet munkásoknak, akiknek
sorai közül olyan
kiváló
emberek kerültek kl, mint
Nyikolajev és Popovics elvtársak. S a szovjet gyár
kommunista
brigádjaitól
igyekszem majd át ls venni
valamit azokból a módszerekből,
amelyekkel
ilyen
embereket tudnak neveint
hazájuk s az egész emberiség büszkeségére.

Tovább
Szeged
Valamennyien otthonosabbá, szebbé akarjuk varázsolni városunkat. A -tiszta* és
*vlrágoR,< Szegedért mozgalom évekkel ezelőtt honoso-

HALELLÁTÁS

Szeged lakossága te kedveli a halat, nem hiába
híres a váras ilyen készítményeiről. A
fogyasztók
érdeklődése talán még nagyobb, mint más helyeken. Valószínűleg ez ls
szerepet
játszik
abban,
hogy évek óta tapasztalható a halasboltok előtt a
torlódás, holott viszonylag
eddig sem lehetett nagyobb panasz az ellátásra.
A
Halértékesítő Vállalat
szegedi
fiókja
nemcsak
városunk
közületeinek,
valamint a fogyasztóinak
árusított
halat,
hanem
szállítottak Csongrád, sőt
Békés
és
Bács-Kiskun
megye városaiba is. Csak
egy példát említsünk: a
mértélyi
halászcsárdában
Szegedről szállított halakból készítik a halászlevet
vagy a rántott halat De
ennek ellenére is a Fehértói Halgazdaság ós más
állami gazdaságok ideirányított
halmennyiségének mintegy hetven százaléka a városban marad.
Az elmúlt években nyárelőn és a meleg hónapokban jelentősen kisebb volt
a felhozatal, mint az őszitéli „lehalászások" idején.
Most ellenben bárki vásárolhat — s ezért némely aggályoskodó szegedlek így
vélekednek: A szabadtéri játékok miatt most bőven van hal, do majd lesz
ennek később böjtje is."
Nos erről szó sincs. A
harmadik negyedév elején
— amint közölte az illetékes tanácsi szervekkel
a HalértéskesítŐ
Vállalat
— a vendéglátóüzemeknek
ötven mázsával több halat biztosítanak, mint tavaly. Sőt arra is ígéretet
tett a vállalat, hogy szeptemberben szükség esetén
még többet
szállít De
nem is ez a döntő fordulat a
halellátásban. Augusztusban új rendelkezés
lépett életbe.
Bármelyik
vendéglátóüzem,
közület,
kiutalás nélkül kaphat halat, a szállítási szerződésben lekötött mennyiségen
felül ls vásárolhat. Nincsenek ugyanígy
korlátozások a magánfogyasztók ellátásában.
Júliusban 361 mázsa, és
605 ejcer forint értékű nalat hozott forgalomba a
szegedi fiók. Tavaly júliusban csak
277 mázsát
árusítottak.
Augusztusra
és szeptemberre már 410
mázsát irányoztak elő —
de ha szükséges, lesz több
is. A múlt héten már ismét lehetett kapni az élelmiszerárudákban halat —

Cséplési rekord Kiskundorozsmán

A gabonajélek

65 százalékát

a

csépelték

et

megyében

Megyénk
gépállomásain
igen jó ütemben csépelnek,
MindenÜtt jól
összeszokott
csapatok dolgoznak s eddig
száztízezer tonna rozsot, búsát és árpát engedtek wákokba. Katel a nagy munkánák hatvanöt százalékát végezték el. A megyei gépállomási
igazgatóság
közlése
szerlnt mintegy harminc gép
befejezte a műnkét. Ezek
egy részét aprómagvak cséplésére alakították át és Így
folytatják velük a munkát, a
többi gép pedig beáll a helyére* s várja a javítást. Az
erőgépek
azonban nem pihennek, ahogy otthagyják a
szérűket, szántásra, sllőzásÍOgJák
őke? M 6 l m á B r a
*
A cséplés most már egyre
inkább a befejezéshez köze-

ledik, már egy hét sincs hátra. Több helyen, mint például a szegedi Üj Élet, a pusztaszeri Petőfi, a
balástyai
SzírtUsVlrág,
a
kiskundöroasmal
József Attila Ts*ben már teljes egészében végezfek ezzel a munkával,
A rekkenő hőségben derékasan állnak helyt a Cséplőcsapatok. A kiskundorozsmai
üj Elet Tsz-ben volt olyan
nap, amikor az ott dolgozó
1200-as gépen 280 mázsa gabonát engedtek
le, ami a
környékben az Idei legjobb
eredménynek
bizonyult. A
kisteleki Felszabadulás Termelőszövetkezctben két múB2a kban dolgoznak. Az egyik
munkacsapat hajnali négy
órától 12-ig, a másik déltől
este nyolcig van munkában.

korszerűsödik
közvilágítása

Űjabb mástél millió forintos beruházást rendelt meg
a DAV-nál a tanács
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ami a halszaküzlet előtti
torlódást
nagyban csökkentette. A
gyorsabb és
jobb kiszolgálás
érdekében szeptember elején az
Oskola utca 13. szám alatt
újabb halszaküzletet nyitnak. A jövő hónapban kezdődik az őszi lehalászás,
lesz bőven hal mind a
Marx téri, és a fentebb
említett,
újonnan nyíló
halasboltban, mind pedig
a nagyobb élelmiszerárudákban és
csemegeüzletekben.
Érdemes vizsgálni a halgazdálkodást is, melynek
fejlődése biztosíték a növekvő igény kielégítésére.
A z ország
egyik legnagyobb. egybefüggő halastó-rendszerében, a Fehértón a múlt években 23
millió forintot
költöttek
új tavak, tenyésztelep építésére, csatornázásra. Idén
újabb ötmillió
forintot
költenek a további fejlesztésre. Korszerűsítik a
Fehértói Halgazdaság keleblal és pálmonostori Jelepét
Elsősorban ennek
— és több állami gazdaság növekvő haltenyészelének —
köszönhető a
mind jobb ellátás. A fehértől gazdaság
például
Idén már 16 ezer mázsa
halat ad közfogyasztásra.
Természetesen ebből jut a
fővárosba és exportra ls.
Akadnak olyan szegedlek, akik csak a tiszai halra "esküdnek*, s bár szívesen fogyasztják a pontyot áhítoznak más nemes halak után is. Tájékoztatásukra
közöljük: a
fehértói
vízrendszerben,
csatornahálózatban a Tisza vize is áramlik. Gyakran a folyóból töltik fel a
halgazdaság
vizeit — a
másik érdekesség pedig az
a Fehértón, hogy megkezdik a nemes ragadozóhalak, a harcsa, a süllő és
compó tömeges tenyésztését
A szegedi szövetkezeti
halászokon kívül a fehértólak ls juttatnak a fogyasztóknak
"különlegességeket* — már amenynylben az utóbb említett
finomhúsú halakat annak
nevezhetjük. Hogy ritkábban lehet hozzájutni, annak az az oka: a halászszövetkezet a fogott halakat a nagyforgalmú Roosevelt téri csárda ellátására fordítja. Csak a nagy
őszi halászatok idején tudnak ilyen halakat a kereskedelem útján a fogyasztóknak biztosítani.
tU B .

dott meg, s ssemmel létható
eredményei vannak. As állami beruházásokon kívül a
társadalom
összefogásával
ezerszámra ültetik tavaszonkint a fákat, százezerszámra
pedig a virágokat. Üzemek
készítettek — szintén társadalmi munkában — szemétgyűjtő
tartályokat.
A műit években megkezdődött, Idén pedig
még nagyobb ütemben folyik Sseged közvilágításának korszerűsítése is.
A Széchenyi téren, az Április 4. útján, a József Attila
sugárúton és még több helyen megjelentek a gáz-izzóval ellátott fénycsővek, melyek fehér, és a higanygőzlámpák, melyek élénk, kékes
fényt sugároznak.
A Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat éves programja idén is nagyarányú
fejlesztésről tanúskodik. Csaknem fél millió forintba kerül a korszerűsítés, s ez az
összeg Javarészben a külvárosokba Jut. A kerületi tanácsoknál már a második ötéves terv kezdetén
elhatározták, hogy a külterületen világosságot teremtenek.
Ennek gyakorlati megvalósítása során Petőfi telepen,
Rókuson, Alsóvároson és más
helyeken minden
második
villanyoszlopra karégőt szerelnék. E munka dandárját
már elvégezték,
bár még
idén is
több száz Ilyen közvilágítási lámpát szrreltek, illetve szerelnek fel.
A második fél évben rendelt meg a DAV-nál újabb,
másfél millió forintot kitevő
beruházásokat a városi tanács. Ebből az összegből további korszerűsítések valósíthatók meg.
A Letiln körúton például
35 tartó oszlopot raktak le
a kandeláberekkel és armatúrákkal együtt Ellenben
1962-re még nem tudta a
gyártó vállalat biztosítani a
közvilágítási kábeleket,
ezért csak jövőre világosodik
meg ez, a belvárost határoló
útszakasz. Hasonló a helyzet
a nagvkörúton. ötven lámpaoszlopot építettek a parksáv
és a gyalogjárda között. Ide
gombaalakú égők
kerülnek
majd, amilyenek a Klauzál
téren láthatók, s amilyenek a
Felső Tisza-parton lesznek
Kábel hiányában
ezek ls
csak jövőre gyulladnak ki.
Biztosítottak viszont a Petőfi Sándor sugárút korszerű
közvilágítását. Az oszlopok
136, a kábelek pedig 131 ezer
forintba kerültek. Az aszfaltút elkészülte után nemsokára. már szinte nappali fényt
sugároznak az új égők.
Tizennégy kandeláber teszi
világossá ezt a fontos útszakaszt.
Az idei programba tartozik
még a fentebb említett Felső
Tisza-part gombaalakú, fénycsöves égőkkel való ellátása is.
Szeged tökéletes kivilágítása nem egy éves program.

Jő ütem haladunk ennek
megvalósításában és értesülésünk szerint a következő
években is nagy összeget áldoznak erre a költségvetési
és községfejlesztési alapból a
tanácsi szervek.

Burkolt árdrágítás
a tsz számláiára
A ROSSZ, régen leromlott
homoktalajokon dolgozó ter*
melöszövetkeaeteknek
most
az a legtöbb gondjuk, hogy
földjeiket jó t&iajerőbe hozzák. Ehhez gyakran mérhetetlenül nagy anyagi áldozatokra vah szükség. Ismerve
ezeket a súlyos gondokat,
szóvá, tesszük
aa alábbi
ügyet.
A csertgelét Aranykalász.
Tsz gaadái a közelmúltban
hatezer mázsa szervest ragyát
vásároltak a Csongrád Megyei
Tála Jerögazdál kod ásl
Vállalattól. A trágyát a hódmesővásárhely-újvérosi
telepről utalták kl, jóllehet,
Szeged sokkal közelebb van
a
termelőszövetkezethez.
Ezért összesen 37 ezer forint
Vételár járt a vállalatnak.
Est nem is sokallják a szövetkezeti gazdák. Az azonban nagyon meghökkentette
őket, hogy ugyanennek a
trágyának csupán csak a vagonokba rakásáért másik 36
ezer forintot ssámít fel a
vállalat. Azaz egy-egy mázsáért hat forintot. Ha est
órabérre számítjuk át, kiderül, hogy — ha est a vállalat
valóban ki is fisetné — egyegy rakodómunkás óránként
legalább 30 forintot keresne.
Köztudomású azonban, hogy
nálunk ilyen díjazások még
a legbonyolultabb ipsri szakmákban sem fordulnak elő,
S természetesen nincsenek
ilyenek a TalajerŐgazdálkodási Vállalatnál sem.

HA

A

Valójában nem másról van
itt stó, mint burkolt árdrágításról.
A
kiszolgáltatott
trágyáért nem lehet többet
felsaáhiítam a megszabott árnál, de a rakodásnál viszont,
úgy gondolják, foghat a ceruza: amennyi belefér*
I L Y E N körülményék között
a
fuvarköltségekkel
együtt a hatezer mázsányi
trágya a tsengclel vasútállomásig számítva íáö ezer forintjába kerülne a tsz-nek.
Ugyanakkor a vasútállomáson újra ki kell rakni a trágyát « negyven forintos órabérű vontatókkal el kell azt
fuvarozni
a rendeltetési
helyre. Mindez a trágyamennyiség csupán 30 katasztert hold föld megjavításához elegendő. Ilyen körülmények között könnyen kiderülhet, hogy a földet másodszorra is meg kell majd trágyázni. amikor az még mihdtg nem adott annyi tiszta
hasznot, mint amennyibe az
előző trágya vásári ás került.
Az effajta „segítség" égyáltalán nem hasznos a csengelei Aranykalász Tsz számára. Önös vállalati érdek húzódik meg mögötte, éspedig
as: minél kisebb szolgáltatdsért a lehető legtöbb pénzt
leemelni a Nemzeti Bank járási fiókja révén a tsz hitelszámlájáról. Mit sem törődve azzal, hogy az ilyen vállalkozás gazdaságos-e a tsz
számára?
Cs— J -

HIBA

A K É S Z Ü L É K B E N
Központi

tvantenna

— Bővül a GELKA
Javítás otthon

VAN

szolgáltatása

n

fi—,

Sok

. „X- ?

iSaMHHtáiMVMj

a Javításra váró készülék, sürget a m u n k a . Felvételünk

a

GELKA

javítómű-

helyében készült, munka közben örökítette meg a rádióműszerészt.
Szeged egyik legforgalma- hibát s a szakemberek, a órákban le tudjanak dolgozsabb javítóüzeme a Kállai műszerészek
a
helyszínen nl.
Ödön utcai GELKA-szaküz- javítják rneg azokat.
A
rf i S T S « ú
M
S
televíziós készülékek ja*** """"náVOÍ
javítóműhely
A t
S
f s á n a k zömét a kisebb 100 készülék
is
működhet
Elektromos Karbantartó
VálÉrdekre új megoldást dolK»rh.nt.rtS v
e . alkatreozhibak adjak.

S? é7
um

országos

Szómon tartják

ff

szervizszolgákirendeltse-

^ k ^ a ^ - t u ^

i g e n sokan keresik fel na- nosok örülnek majd, hanem
tanácsért a CEL- — elsősorban — az Ingatponta jó
eS
K A
51. Í M ? ' T ' l 3
szakembereit
Néhány Kútkezelő Vállalat. Nagyobb
Keszuiékek, hanem az elekt- televíziótulajdonos
ugyanis, bérházakban központi telegepek:
garanciális ja- ha nem megfelelő a vétele, vízióantennát szerelnek lel.
vitásat stb. végzik.
megijed s azonnal jelentke- Erre az antennára 20—30,
zik a javítóvállalatnál. Itt sőt 100 előfizetőt is rá tudM
Nagy térületen
pontosan számon tartják az nak kapcsolni. Tehát nem
a
r-írrv-A
. ,, adáshtbákat és legtöbbször k«U minden készülékhez küA
GELKA
statisztikája kiderül, hogy nem a készü- lön antennát felszerelni, A
szerint havonta több mint lékben volt a baj, hanem az költség ls kevesebb és szebb
kétezer darab nagyobb ké- adásban.
lesz a városkép ls. hiszen
szüléket Javítanak meg s ez
néhány bérháSok
g o n dot okoz a QEL- napjainkban
számítasuk
szerint
19—20 KA-nál dolgozó szakembe- zon öt-hat vagy még ennél
ezer munkafolyamatot
Je- re knek a megrendelők türel- is több antenna ágaskodik.
ient
metlensége.
A
legtöbben
M06t folynak a tórgyalöA javító vállalat a legjob- ugyanis délután 4 óra után
sz Ingatlankezelő Vállal
ban
igyekszik
kielégíteni
műszerészeket
1a- «ttal, miszerint a rövidea
megrendelől igényét Az elműszerészeket,
a ^
kerülő bérháátadáara
múlt hónapban kapott a kl- vítsak meg a hibás keszulé- ajkban, vagy az épülőkbed
rendeltség a meglevő gép- keket. Ez pedig lehetetlen, mér
központi
telcvfzitíankocsija mellé még egyet, hiszen a munkaidő délután tennét szerelnek fel. Az előígy a távolabbi helyeket is
,
_ h .
c , a k f o l v a _ fizetők kérésére a már mega bejelentés után gyorsan 5 l g t a r t T * n a t c * a K r o l y a levő antennákat ls átszerelik,
felkeresik. Az a gyakorlat matosan tudjak elvégezni a központosítják. Kéri a GELugyanis a GELKA-nál, hogy javításokat, így arra kérik K A a tv-készülék tulajdoni televízió- és nagyobb rádió- megrendelőiket, hogy meg- nosokat, ilyen irányú igékészülékeket, elektromos gé- b Í 2 t o t ó S Z 0 m 3 Z Ó d 0 k n 4 l v a ű v nyeiket Jelentsék be a Kftlpeket a helyszínen javítják.
^mszédoknal vagy M ö d ö n u t c a 4 g f A m
^
A
tulajdonos személyesen, házfelügyelőknél hagyják a
szaküzletükben.
vagy telefonon jelenti be a kulcsot, hogy a délelőtti'
IL Zs.

y
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DÉL-MAGYARORSZÁG

A megyei úszóválogatott

győzelme

Szabadkán
A

Csongrád megyei úszóés vízilabda-válogatott Szabadkán vendégszerepelt, ahol
ellenfele a Szabadkai Spartak volt. A tíz úszószám közül a Csongrád megyeiek
nyolcat megnyertek, s így a
pontversenyben biztos győ,zelmet arattak
•
. . 73:47 _ arány.
-.
ban. A vízilabda-együttes is
szép győzelmet ért el: Csöngrad megyei valogatott—Szabadkai Spartak 9:4 (20, 0:0,
4:1, 3:2).
A z úszásban a szegediek
közül első helyet szerzett:
100 m férfi hátfazáw i
Korpássy X dO SOO ^ T f é r k

tal úszóink egy csoportja. A
Szegedi V S E országos jellegű utánpótlásversenyén egy
szegedi győzelem született:
Csonka Katalin (SZVSE) lett
az első a 100 m-es serdülő
leány mellúszásban.
A városok közötti úszó4x100
méteres férfi gyors- viadalok visszavágóit most,
váltónk is győzött. A kiegé- az. ünnepek alatt rendezik
szítő szamokban a szegedi meg. Vasárnap a Csongrád
fiatalok nyertek: Siha Ro- megyei
válogatott—Szabadzáiia. Széli Ágnes, Révész kai Spartacus úszó- és vízi*
András, Kovács Zoltán, Kéri labda-mérkőzésre Hódmező,stván
és Serley Iván győ- vásárhelyen kerül sor, hétzött
főn
»
Szegeden Szeged—SzaA
v,é én
^
S
egyébként badka—Pécs
hármasviadal
Saegeden
« versenyzett fia- lesz a versenyuszodában.

wfíSrf, •

Csak az ülso félidőben igyeHexait a S Z E A C

A

A

1

2

S

kes 1:09.2. 4x100 m férfi vegyesváltó: 1. Csongrád megye 4:46. 100 m női hátúszás: 1. Báló 1:26.4. 100 m
női pillangó:
1. Bársony
Ilona 1:25.5, új Csongrád megyei csúcs! 200 m női mellúszás: I. Révai 3:08, egyéni
rekord. 4x100 m női gyorsváltó: L Csongrád megye
5:16.4.
A szegedi úszók egy csoportja vasárnap Pécsett vendégszerepelt, ahol Pécs válogatottjától vereséget szenvedett Itt versenyzőink csak
két egyéni és egy váltógyőzelmet arattak. 200 m női
gyors:
Bökönyi 2:50. 200
m női mellúszás: L Kispéter
3:18.8. A Mernyó, Hódi, Szalajt,
Szabó
összeállítású

.

„

Oa a hal esettéi
A HANGSZÓRÓS RENDŐR
Az

f

/

|

a

Bérezés (Bp. Építők), 2. Zombori, Varga M. (Sz. Kender),
3. Vígh, Vörös T. (Sz. MHS),
4
Solymosi, KUttel (Bp.
VTSK).
Az
egyesületek
közötti
pontversenyt a Szegedi M H S
nyerte meg 603 ponttal. 2.
Csepel 533, X
Bp. Építők
527 pont

Ujabb pontot

szerzett

sok

honnan

rendőr

a

kapja

forgalom

figyelmeztetése
felvilágosítást.

a

hangszóró

járókelő

érdeklődtek,

adott

ts

hogy

A

hangszórós

adata

figyelni

gíteni

a

hogy
az

ára-

irányítása,
mellett
Nem

ertitok,

tranzisztorral

rendörök

műkö-

ső

hetek

a

hangszórós

és mindig

ren

és

sokaságot
irányítják,

udvarias
hogy

segítség.
s a

ne

elhogy

a
A

legszükpiaci

a Marx

vásárolni

szóval
legyen

a
a

jelennek

amikor

felbukkannak

környékén,

se-

Mindig

útszakaszokon
akkor,

fel-

beváltották

reményeket.

a helyszíni
többször

Az

bizonyítják,

rendőrök

fűzött

irányítani,

közlekedését.

tapasztalatai

legforgalmasabb

pokon

elsődleges

a forgalmat,

gyalogosok

hozzájuk

naté-

igyekvő

figyelmeztetik,
baleset.

Nő az érdeklődés a biztosítás iránt
Idén 12 ezer újabb biztosított Csongrád
Új biztosítási
módok
Tavaly nagy károkat okoztak az elemi csapások Csöngrád megyében. Csupán a jég
közel harminc millió forint
értékű termést vert el. Idén,
az Állami Biztosító Csongrád megyei fiókjának kimutatása szerint sokkal kevesebb volt a jégkár. Ezideig
42 termelőszövetkezetet kellett emiatt segíteni. A kalászosokban okozott, mintegy
másfél millió forintot kitevő
kárt már megtérítették, a
kapások és a hagyma jégve-

rés okozta veszteségének felmérése még tart.
ti jszerü kártérítésben részesült idén több termelőszövetkezet.
Az általános biztosítást, a díjak emelése nélkül kiterjesztették az árvíz okozta pusztításokra is.
összegezve: az első félévben 2108 kárt jelentettek a
megye termelőszövetkezetei, s
eddig öt millió forintot térített meg a Csongrád megyei fiók.

Ismét tengeri hal került elő
a Tiszából

(2:0)

Rádióműsor

Csütörtök
KOSSUTH-RADIO
4,26 Rákóczi-induló. 4,30 Hírek.
Időjárásjelentés.
4,40
Vidáman
— frissen! 5,00 Falurádió 5,30
Hírek.
Időjárásjelentés.
Közben:
Szerdán délután a labdaNéhány perc tudomány. 7,00
rúgó A-válogatott edzömér- 6,20
Hírek. Időjárásjelentés. 7.10 Uj
kőzést játszott Petőfi bányán, könyvek. Kb. 7,30 Színház- ós
moziműsor
8,00 Műsorismerteaz alábbi összeállításban:
8,10 Könnyűzene állatokról.
Ilku — Mátrai, Mészöly, tés.
8.55 Edes anyanyelvünk. 9.00 Az
Sárosi — Solymosi. Sípos igazmondó Juhász. 0,40 Izraeli
(Ihász) — Molnár II.. Mo- dalok. 10,00 Hírek, Időjárásje10.10 Napirenden . . . 10,15
nostori,
Albert,
Rákosi, lentés.
Kamarazene. 11,00 Rádió SzabadFenyvesi dr.
egyetem. 11,25 Táncdalok. 12,00
A nagy hőségben is jó- Déli harangszó. 12,15 Rigoletto.
Kicsi vagyok én. 13,10 Egy
iramú, szép játék alakult ki. 13.00
falu — egy nóta. 13,45 Dvorzsák:
A
válogatott
három
perc
Szláv táncok. 14.25 Gazdasági
alatt Monostori
és
Molnár Fórum. 14,35 Behár György operettjeiből. 15.00 Hírek. KözleméII. révén
kétgólos
vezetést nyek. 15,10 Knputt. 15,30 Colette
szerzett. Jól átgondolt, szép DereaJ énekel. 16.05 Lányok,
támadások futottak a ha- asszonyok, 16.20 Chopin-zongora16,55 Műsorismertetés. 17
zaiak kapuja felé, különö- művek.
óra Hfrek. Időjárásjelentés. 17.10
sen a szombathelyi Molnár Tánczene. 17.30 A z .ezeréves" alkotmány. 18.00 Neves basszisták.
IL jeleskedett.
18.20 Egri csillagok. 19,54 Jó estét. gyerekek! 20,00 Esti krónika.
B-válogatott—
20.25 A Magyar Rádió és TeBalassagyarmati M A V Petőfi levízió népi zenekara játszik. 20
óra 55 Tóbiás, n .
rész. 21.25
10:1
Könnyűzene. 22.00 Hfrek. TdőA válogatott együttes az jársjelentés. 22,15 Gábor Andor
Írásaiból. 22.30 A Tüz márciusa.

A
vasárnapi
SZEAC—
M T K N B l-es
labdarúgómérkőzés szünetében a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság totótombolát rendez. A első félidőben játszott csak
stadionban yágároit mind- jól. Nemez 4 gólt lőtt.

a

Többen

utmég

dik.

K B A N

A szombati szegedi nemzetközi motorcsónak-versenyre benevezett külföldiek pén-.
teken érkeznek meg Szegedre. Közöttük lesz Pieter K«nigh. az N S Z K versenyzője,
a hiro.s motorgyáros is, aki a
175 kem-os siklóhajók és a
350 kem-es siklóhajók (úgynevezett papucsok) futamaban indul üjtipusú, sajátgyártmányú
motorjaival.
Csehszlovákok,
lengyelek,
olaszok, osztrákok, svájciak
és nyugatnémetek vesznek
részt a nagyszabású viadalon, s természetesen a teljes
magyar élgárda
* is rajthoz áll.

S

Szeged
rendőr,

gyalogosok

re

Májusban — amint erről
a Dél-Magyarországban hírt
adtunk — ritka tengeri álKispest, 12 000 nezó, vezet- Nógrádi 5 méterről a felső lat. az ingola került elo a
te: Gere.
léc alsó élére bombázta. A Tiszából. Most ismét különhúszméte- leges zsákmányt nyújtott az
BP. H O N V É D : Takács — 44. percben Tichy
lövése Kun
kezét öreg folyó: két angolnát fogLévai, Marosi, Rozmis — Pe- res nagy
vágódott a
hálóba
tak Algyő táján. (Az egyik
re esi, Kotász — Nagy,
Ko- érintve
péidány dr. Beretzk Peter
mora. Nógrádi,
Tichy,
VágL (2:0).
és
Kokavec Béla ajándékaSzünet után teljesen megK O M L Ó : Kan — Komlói,
A ként a szegedi múzeum gyűjPalotás, Jerabek
—
Szócs, változott a játék képe.
Soós — Garat, Inán, Göncz, Komló felhagyott védekező teményébe került).
taktikájával és elszántan táFaragó,
Bari utot).
A távoli óceánról idekemadott. A 49. percben BarA szerdán lejátszott, és az tulov lövésszerű beadása a rült 50 és 80 centi hosszú,
első
fordulóból
elmaradt felső lécet érintve jutott a gyermekkar vastagságú államérkőzésen mindjárt a kez- kapu mögé. Az 55. percben tok első pillantásra inkább
kígyóhoz hasonlítanak, csak
dés után a Honvéd lépett fel a Honvéd-védők
késlekedtek
támadólag. Szinte a kapu- a hántással,
a
szemfüles úszójuk bizonyítja hal mihoz szegezte ellenfelét A 20. Iván ott termett és a kifutó voltukat.
Nagy ritkán ugyan, de az
percben ért góllá a Honvéd kapus felett a hálóba emelte
fölénye. Az üresen hagyott a labdát (2:1).
egész Tisza folyásán — még
Vági lövése elsuhant volna a
a legfelső szakasz sebes viJavult az iram, mindkét zében is — előfordul ez a
bal kapufa mellett A menrohamozott ragadozó
teni akaró
Palotás
lábáról csapat hevesen
hal.
Fenékjáró
azonban
a labda Tichy
elé A z 59. percben Szőcs vitte életmódja, rendkívül csúszós,
perdült, aki hét méterről
a fel a labdát: nagyszerű át- hajlékony teste miatt azonadásával
Garai
kiugrott és
kapu közepébe
lőtt (1:0).
ban csak elvétve kerül há18 méterről
a
kapu
jobblóba.
Ezután esett az iram. A oldalába bombázott (2:2).
Az angolna élete nagy ré35. percben Tichy leadását
Jók: Marosi, Perecsi, Ko- szét vándorúton tölti, miköztász. Nagy, Nógrádi, Tichy, ben
sok ezer kilométert
illetve: Kun, a hátvédhár- hagy maga mögött a sós és
mas, Garai és Iván. (MTI)
édes vizekben. Ikráit az ÁtA z MHS vasárnap délelőtt egyik kéthasábos totószelnemzetközi motorkerékpáros vényhez ingyen tombolajeversenyt rendez salakpályán gyet adnak,
és a vásárlók
a SZEAC-stadionban bolgár, között értékes jutalmakat
osztrák, jugoszláv
és hazai sorsolnak ki.
résztvevőkkel
Érdekesség,
A-válogatntt—
hogy csak 500 kem-es
spedPetőfibánya 18:1 (7:0)
álmotorok
indulnak.
•

mikrofon

a

amikor

hangszórós

leállt, olyan

vajon

ségesebb

2:2

is

meg.

meg,

a Komló

Bp. Honvéd—Komló

forgalom

a

csodálta

a

_

Az első félidőben Giliczék
sok jó támadást vezettek. A
21. percben Polyvás húszméteres lövése talált a kapuba,
majd kis idő múlva Gilicz
lőtt nagy gólt 2:0. A 33. percben Kökény lövése a középhátvéd Várhegyi lábáról a
kapuba pattant 3:0. Szünetig
több gól is lehetett volna, de
a lövések vagy mellészálltak
vagy pedig Bakos kapus
védte őket.
Szünet után csökkent a
S Z E A C lendülete. Az
NB
III-as kiskunhalasiak is több
jó támadást vezettek: a félidő elején Csányi szépített
az eredményen. A 24. percben Makrai megsérült, és kiállt. Utána Kővári, majd
Kökény lőtt újabb gólt.
A S Z E A C vasárnapi M T K
elleni összeállítása még bizonytalan. Makrai
bokája
fölött vérömlemény van, valószínű, hogy nem játszhat.
Reményik és Boros beteg,
rájuk sem lehet számítani. A
Bp. Honvéd elleni mérkőzésen kiállított Dezsőfi viszont
játszhat, mert tegnap csak
dorgálásban részesült.

napokban,

megjelent

mot.

5:1 (3:0)

Szerdán a felső Tisza-parti stadionban 300 néző előtt
játszott barátságos mérkőzést a két csapat. A SZEACból hiányzott Nemes és Szabó, mindketten a magyar Bvá lógatott edzésén
vettek
részt Ismét helyet kapott
viszont az N B l-es csapatben a sérüléséből felépült
Kürtösi és Kökény.
A
S Z E A C összeállítása:
Mészáros — Portörő, Kürtösi, Sándor — Makrai, Kővári — Kökény, Dezsőfi, Hajós, Polyvás, Gilicz.

első

cáin

MLAL—Kiskunhalas

A Szegedi HHS nyerte
a kajakosok pontversenyét
A szegedi
kajakverseny
második napján, a rövidtávú
futamok nagy küzdelmeket
hoztak. Majdnem mindegyik
számban népes
mezőnyök
indultak.
Érdekesebb eredmények:.
Férfiak. Kajak egyes III.
0.. 1000 m (10 induló): 1.
Pónyai (SZEAC), 2. Ambrus
(SZEAC), 3. Csillag (Sz. Kender). 4. Várhelyi
(SZEAC),
5. Vincze (Szolnoki Vízügy).
Kajak kettes III. o„ 1000 m :
1. Andó, Kóczán (Csepel), 2.
Kálmán, Bellér ( S Z E A O , 3.
"Nagy J-, Zombori (Sz. Kender). 4. Sánta, Segesvári
( S Z E A O . Kajak egyes III.
0.. 500 m (12 induló): 1. Pónyai ( S Z E A O .
2. Ambrus
(SZEAC), 3. Andó (Csepel),
4. Kóczán (Csepel), 5. Várhelyi (SZEAC). Kajak egyes
II. o., 500 m : (10 induló): 1.
Iványi (Csepel). 2. Tóth (Bp.
Postás). 3. Surányi (FTC), 4.
Czirok (Sz. Kender), 5. Teimel (Sz. Kender).
Kajak
egyes ifjúsági, I. o., 500 m:
1. Balázs (Sz. MHS). Kajak
kettes ifjúsági I. o„ 500 m
(10 induló): 1. Balázs, Vörös
(Sz. MHS).
Leányok. Kaják egyes Ifjúsági, 500 m (11 induló): I.
Jójárt (Sz. MHS). Portyakajak egyes, serdülő, 500 m (10
induló): 1- KoJtai (Bp. Építők), 2. Siket (Csepel), 3.
Futó (Sz. MHS), 4. Kolozsi
(Sz. MHS). Kajak kettes ifjúsági, 500 m :
L
Jancso,

_
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ben: 24,00—0,10 Hírek. Időjárásjelentés.
Petőfi-rádió
5,00 Reggeli zene. 6,00 Hirek.
Időjárásjelentés. Kb. 6,25 Színház- és hgv.-műsor. 6,30 Torna.
8,00—8,10 Hírek. Időjárásjelentés.
14,00 Időjárás- és vízállásjelentés. 14,15 Tánczene. 14,32 Akik
a gyermekeknek írtak. 15,00
A
hódmezővásárhelyi honvéd helyőrség fűvószenekara játszik. 15
óra 30 Kórusok. 15,50 A külföldi
sajtó hasábjairól.
16,00 Hírek.
Időjárásjelentés. 16,05 Fidibusz.
16,45 Lélek és gyógyszer. 16,55
Zenekari muzsika.
18,00 Hirek.
Időjárásjelentés. 18,05 Társadalmi erők az új Algériai Köztálsaságban. 18,20
Cigányszerelem.
19,00 Hírek. Időjárásjelentés. 19
óra 05 Hangverseny a stúdióban.
19.40 Tánczene. 20,10 A windsorl
vig nők. 22,20 Botos András népi zenekara játszik. 23,00 Hírek.
Időjárásjelentés. 23,15 Műsorzárás.

Televiziómúsor
18,20 Zenekedvelő
Gyerekek
Klubja. 19.00 A Jövó hét műsora. 19,05 Telesport. 19.30 TV-Híradó. 19,45
A Maigyar
Hirdető
műsora. 20,00 A veréb utcai csata. 21,15 A Lengyel Néphadsereg Enek-, Zene- és Táncegyüttesének műsora 22,15 Hirek. TV-

Operettrészletek. Köz- Híradó.

lanti-óceán nagy mélységei( a Mexikói-öböl táján)
milli ó sz ámra rakja le. Aki. . . . . . , ,, , , . ..
keló, fuzfalevél alakú, uvegszerűen átlátszó ivadék hár o m évig halad a meleg teng e r a r a m i a t o k útján, míg elben

éri Európa partjait, ahol a
folyókba hatol fel. (Sokáig
külön halfajnak tartották az
angolnának ezt a fiatalkori
alakját.) Az édesvízben 5—6
év alatt másfél méteresre is
megnő. Egyik ősszel újra
vándorútra kel,
hogy az
óceánba visszajutva, utódairól gondoskodjék, majd elpusztuljon.
Dr.

Marián

Miklós

megyében

Sajnálatos, hogy a tsz-ek
veszteséglistáján megnöveltedett, az állatelhullás. Az elemi csapásokról egyik gazdaság sem tehet — hiszen hogyan
is
védekezne
egy
hirtelen támadt vihar és jégverés ellen? A m a jószágtar
tás korszerűsítésével, a jobb
állatgondozással csökkenteni
lehetne az elhullott állatok
számát.
Különösen sok sertés hullott
el. hogy csak néhány példát
említsünk: a baksi Oj Élet,
a balástyai Móra Ferenc, a
deszki Kossuth, a tiszaszigeti Lenin és a kübekházi Sarló Kalapács tsz-ben.
A
termelőszövetkezeteken
és a háztáji gazdaságokon
kívül az általános biztosítást
augusztus 1-ével kiterjesztették a termelőszövetkezeti
csoportokra és az egyéni termelök gazdaságaira is.
Eszerint az említett gazdaságok minden élő- és holt felszerelését biztosítják nemcsak tűz, hanem bármilyen
elemi csapás és robbanás,
betörés stb. ellen.
Lakóépület- és háztartási
általános biztosításnak nevezték el ezt az új kombinált
módszert Ennek bevezetésével a lakosság valamennyi
rétege előtt mód nyílt általános biztosításra.

ApwUiuieté&clc
már
Bőrkabátját
most alakíttassa, javíttassa
vízhatlan
bőrpuhító
festéssel,
40 éve fennálló műhelyemben
Csordás
bórruhakészitő mesternél, Szent
Miklós utca 7. Felsővárosi templom
mögött.
X62405

Egy
Jó
állapotban
levő csempézett tűzhely és egy samottozott
zománcos
kályha edadó. Erd.:
délután
5
órától.
Petőfi
Sándor sgt50., udvarban. 23152
Nagy zománcos fürdókád eladó. Attila
u. 16., IL em. Jobb23087
Nagyon szép
gyer- ra.
mek mélykocsi Igé- 250 cm.í Jawa eladó.
nyesnek eladó.
Jó- Szóreg, Petőfi u. 118.
zsef Attüa sgt. 24., Nagyon
szép gázmfldsz. 1.
62330 kandaUó eladó. KaFetöfitclep, VI. utca tona u. 7., em.
295. számú ház l a - Egy fehér zománcokáscserével eladó. — zott tűzhely, egy feErd.: ugyanott sür- kete vaskályha
és
gősen.
X22781 fa függönytartók elEladók: modern há- adók. Lenin krt. 65.
lók, kombinált szek- 1 Kapu alatt balra.
rény, rekamié, sez- ..
.
—
Ionok, egyes szek- vizsgálólámpa,
gurények, ágyak, mat- ruló kezelöasztal —
racok. Pappál
Ist- üveglappal.
rövidván, Mikszáth Kál- hullámú gép eladó.
mán u. 10.
62311 Lenin krt. 62.. fldsz.
Belyeget legelőnyö- I Kisipari
hálószobasebben
vásárolhat, bútor eladó. Kisteértékesíthet
Falus lek. Batthyány utca
bélyegkereskedésX62294
ben. Kelemen utca 40. Herédl.
kis4. szám.
X24180 Középiskolás
lánynak lakást.
—
Veszek ágyakat, asz- esetleg ellátást
ls
talt, székeket, vas- adnék.
Jósika utea
ágyat, sezlont, ágy- 5/b. ajtó L
2B030
betétet,
rekamiét,
férfinek
bútorokat.
Kossuth Dolgozó
Lajos sgt. 32. X23154 külön bejáratú szoKombinált szekrény, ba azonnalra kiadó.
rekamiéállvány, kü- Dobó utea 12. 62330
lönböző asztalok —
Elcserélném nyugdíasztalosnál
eladók.
jazásom
miatt Jó
Attila u. 16.
jövedelmű
házfelEladók
szép
nagy ügyelői lakásom főasztal, hat
pámá- bérletiért. Fürdőszozott székkel, 125x230 ba, gáz, viz
bent.
perzsa.szónyeg.
Érd. Bajcsy-Zs. u. 22.. —
5—7, Vadász utca 8., baloldali házfelügyeL. 3,
23088 lői lakás.
62317

összek öltözők:
Külön erkéllyel szeparált I. emeleti kétszobás,
személyzeti
szobás, összkomfortos, központi fűtéses, telefonos lakásunkat
elcserélnénk
kettő egyszoba, összkomfortosért, esetleg
üj bérházi kiskómfortért, József Attila sgt. 24. Ficherné.
X62328
Hunyadi tér 9. számú
magánház
eladó, azonnal beköltözhető.
x23084
Utcai szoba,
konyha, lakásom elcserélem hasonlóért. —
Nádas utca 3/b.
x23076
Vegyesipari Technikumot végzett férfi
vegyésztechnikust
keresünk, kl a galvanizálásban is Jártas. Jelentkezés Írásban
önéletrajzzaL
„Vegyész"
jeligére
a kiadóba.
X23U4
Deszki
földművesszövetkezet
kétszemélyes önkiszolgáló
boltjába szakképzett
boltvezetőt keres.
X22993
Bejáró hézartást alkalmazottat keresek.
Dr. Oláh,
Kazinczy
6.
23085
Gyors-gépíró-lrattározó és bérszámfejtésben
Jártas személyt felvesz a Földma vessző vetkezetek
Járási Központja, —*
Kossuth Lajos
sgt.
8. önéletrajz beadásával lehet Jelent-
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R4HHcLe+s>
TOVÁBB TART
A KANIKULA
Várható
időjárás csOtórtők estig: Főként nyugaton
többfelé záporeső, zivatar.
Keleten a fülledt hőség tovább tart.
Várható legmagasabb nappali hőmérséklet
csütörtökön keleten 31—35, nyugaton 26—30 fok között.
1962.

augusztus

16.,

csütörtök

HÁROMSZÁZHUSZONÖT
EVE
>
halt meg Ben Jonson
(1572—
1637) angol
költő,
kritikus,
színész és drámaíró,
Shakesp eare barátja. Szatirikus
célzatú, realista drámai
művei
, ..
. , ,
T- ,
kozul a Volpone
ma is kedveit darabja
színházainknak,
NEMZETI SZÍNHÁZ
Nyári szünet.
KAMARASZÍNHÁZ
Nyári szünet.

MOZIK
Szabadság fél 4, tél 6, fél 8:
Legenda a vonaton. —
Vörös
Csillag 6, 8: A nagy mérkőzés.
— Fáklya fél 6. fél 8: Kenyér,
szerelem. Andalúzia. — Híradó
Mozi: Magyar Híradó, Nevető
sárkány, Ut az életbe. Elveszett
őrség, 16. Világhiradó.
November 7 Művelődési Otthon,
Uiszeged fél 8 órakor:
Rászedett
udvarlók. NDK-film.
Korhatár nélkül. —
Dugonics
Mozi f, és 8 órakor: A Kápő.
Olasz- francia—Jugoszláv
film.
— Kender Mozi (Rigó u. kultúrterem) ma és holnap 5 órakor: Horgász a pácban. Francia filmvígjáték. Korhatár nélkül: — Postás Mozi 8 és 8 órakor: A kilencedik kör. Jugoszláv film.

1

DÉL-MAGYARORSZÁG

Öntözzük a fákat! — Sttrttn szünetel az
áramszolgáltatás
Csendháborítók
az utcasarkon — Leesik a székhuzat
Szegedről Baleset rossz járda miatt — Biztosítsák a zavartalan
fürdést!

Uruguay legnagyobb lapja

Az El Dia című nagyalakú,
16 oldatos uruguayi
újság
Az utóbbi években egyre
egyik nemrég megjelent
számában
terjedelmes
cikket közöl
Szegedről,
Farkas
Ernő szegedi gimnáziumi
tanár tollából. több fát ültetünk el a váAz újság Uruguay
legnagyobb
napilapja
és a
fővárosban, ros utcáin társadalmi munMontevideóban
jelenik meg. A cikk
főcíme *Szeged a leg- kában. örültünk, amikor a
elkezdtek lombosodni,
híresebb szabadtéri játékok városaA
hosszú cikket váro- fák
nyáron
árnyékot
sunkról készített öt szép kép illusztrálja. A képek az árká- hiszen
dokat, a Hősök kapuját, a Dóm tornyából készült városké- nyújtanak, kellemessé, széppet, az Aradi
vértanúk
terét, háttérben
az ogyetemi
épü- pé teszik az utcát. Szomohogy
letekkel, és a Dómmal,
valamint
a szabadtéri
játékok né- rúan látjuk azonban,
több helyen nem törődneK a
zőterét mutatják
be.
— Leugrott a mozgó villamosról a Molnár utca torkolatánál Bácskai Lajos Szeged, Tápéi út 52. szám alatti
lakos. Ugrás közben
megcsúszott és olyan szerencsétlenül esett, hogy balkarja eltört.'
A mentők a szegedi
Sebészeti klinikára szállították.

ALKOTMANYBAL
AZ ÚJSZEGEDI VIGADÓBAN
A Hazafias Népfront városi bízmtsága idén is megrendezi az
tmmar hagyományos alkotmány, ) á l t a z újszegedi vigadó összes
termeiben
és
kerthelyiségében
augusztus
vasárnap
órától.
A 19-én,
nyitótáncot
a este
ruha-8
gyár táncegyüttese táncolja,
s
a zenét
a
Dixieland-Zenekar
szolgáltatja. Éjfélkor értékes dijakkal tombolára
kerül
sor,
majd tovább folytatódik a bál.
A hangulatosnak Ígérkező bálra
a belépőjegy elővételben 8 forint, a helyszínen 10 forint. Jegyek a népfront Vörösmarty utcai
székházában
válthatók,
ugyanitt asztalt ls lehet foglalni.

TECHNOLÓGUSOK
ERTEKEZLETE
A VASÖNTÖDÉBEN
A z Erősáramú
Berendezések
Igazgatóságának főtechnológusai
minden hónapban más és más
üzemben tartják meg értékelésüket. Tegnap, szerdán a Szegedi
Vasöntöde
látta
vendégül
az
Iparág főtechnológusait. A megbeszélések
résztvevői
a
vas— Tovább
Javítják
Ullés öntödék napirenden íevő technovízellátását.
A községi ta- lógiai problémáit tárgyalták meg
nács e célra már 206 ezer és meghallgatták Kis Imrének,
forintot biztosított, s a még a Szegedi Vasöntöde főmérnökéhiányzó 50 ezer forintot
nek referátumát az izem fejlesz"InL m ? - ® l ö r r
íSéflS"tárfi'tt'tervéről!
latható&n állami hitelből pótolják.

M A TANÁCSÜLÉS
A III. K E R Ü L E T B E N

Szeged III. kerületi tanácsa ma, csütörtökön
délelőtt 9 órai kezdettel tartja
ALLATOR.VOSI
INSPEKCIOS
ülését a M Á V Petőfi SánSZOLGALAT
dor Művelődési Otthonában,
Szeged város területére
Rákóczi utca 1. szám alatt.
•Augusztus 11-től 18-ig este 6
tanácsülésen az iskolák.
órától reggel 6 óráig (vasár- és A

gyenge fákkal. Ebben a nagy
melegben
nem gondolnak
arra, a fa szomjas és szüksége lenne öntözésre. A házak lakóinak társadalmi kötelessége, hogy ebben a száraz melegben naponta legalább egy vödör vizet öntsenek a fák tövére.
A „Tiszta Szegedért" mozgalomhoz az is hozzátartozik, hogy a gyalogjárdákat
rendszeresen
letakarítsák.
Sajnos, a Szegedi
Erőmű,
Gázgyár Damjanich utcai oldalán amióta a hó elolvadt,
nem söpörték el a vastagon
lerakódott porréteget. A környéken lakók szeretnék, ha
itt is tiszta lenne a járda.
Kocsis

János

Damjanich utca 7/b.

(JzlLmhirek
A

NAGYVILÁGBÓL

A Pásztor utca 19. és a
környékbeli házak . lakóinak
visszatérő panasza, hogy vasárnap délelőttökön
csak
ritka esetben van villany.
Rendszerint 10 óra
körül
megszűnik az áramszolgáltatás és bizonytalan Ideig —
több óra hosszáig — szünetel. Néhány hete ugyanezt
tapasztaltuk az esti órákban
is. Ezt a bejelentés nyomán
gyorsan kijavították. Jó lenne, ha vasárnap délelőtt is
mindig lenne környékünkben villanyáram.
Mum

Károly

Pásztor utca 19.
*
Hosszas gondolkodás után
jutottam arra az elhatározásra, hogy megírom véleményemet a környékünkben
garázdálkodó
csendháborítókról. A Lengyel utca és a
Juhász Gyula utca sarkán
este, sötétedés után sokszor
olyan lárma és ordítás van,
hogy az tűrhetetlen. Hat-hét

Több mint
huszonkétezer forint
egy újításért

tagból álló fiatal csoport
rendetlenkedik. Többször figyelmeztettük őket. Már a
rendőrséget is értesítettük,
de mire odaértünk, már elmentek. Sajnos, az esetek
rendszeresen
megismétlődnek, és amikor az ablakból a
hullgónkodókra
szólunk,
szemtelenül
visszafelelnek.
Nyáron mindenki szeret nyitott ablaknál aludni és az a
kérésünk, hogy az illetékesek jobban figyeljenek fel a
csendháborítókra.
Ábrahám

János

Lengyel utca 16.
és még
* hgt lakó
Tudom, nem nagy ügy
amiről írok, mégis oly sok
bosszúságot okoz. Ha a Korzó-cukrászdából távozom, a
székekről majdnem minden
alkalommal leesik a huzat.
Aki csak néha jár ide, az
nem számít r'á, rátapos, és
nem akarom tovább boncolgatni, hogy ez milyen kellemetlen körülményeket okoz.
Arról van szó csupán, hogy
a székek huzatait megfelelően fel kellene erősíteni.
Ezzel elkerülnék az ilyen
eseteket és a cukrászda dolgozóinak is előnyösebb lenne.
Kátay
*

Katalin

Ügy vélem, a legsürgősebb
tin Held, Loni von Friedl és
Évente közel
300 újítási munkák közé
tartozik a
Götz George játssza.
javaslatot nyújtanak be az Tolbuhin sugárút két olda*
Üjszegedi Kenfler-, Lenszövő lán levő gyalogjárda kijavítása. A járda jelenlegi állaMulligan,
amerikai
rende- Vállalat dolgozói. Ezek nagy
pota igen veszélyes. Néhány
ző bátor filmet készített Lee
csak kisebb értékű nappal ezelőtt a 22. számú
Harper
amerikai
írónő
To része
kill a mockinbird
című re- megtakarítást hoz. De szinte ház előtt baleset történt. A
feleségemmel jöttünk a járgényéből, amely az USA
déli minden évben
születik na*
dán, kerülgettük a lyukakat
napirenden
levő
„Mi
lett volna,
ha?"
— államaiban
gyobb
megtakarítást
hozó és a legnagyobb
vigyázat
szól. A film
Wermacht-csizmák
dönge- faji üldözésekről
mellett feleségem mégis úgy
Peck. újítási javaslat is.
nek a Tower
előtti
járdán! két főszerepét Gregory
Brandham
Tavaly márciusban nyúj- megbotlott, hogy a falnak
A brit sziget
megmenekült és a 9 éves Mary
esett és ennek következtéaz ilyen képek véres realitá- játssza.
tották be javaslatukat Mol- ben a vállperece három he*
sától. De: mi lett volna, ha?
Hosszas vita és a cenzúrá- nár Endre, Szélpál László és lyen megrepedt: a mentők
...
két filmművész,'
Kevin
szállították a kórházba. Nem
Brownlow
és Andrew
Mollo val vívott harcok után Pá- Hegybeli
Lajos.
Szőnyeg- az első baleset ez már és
5 évig dolgozott filmjén
— rizsban bemutatták
Jean
nagy
nehézségek
között
—, Dewever Háborús
dicsősé- gyártásnál használatos tapin- több munkatársamnak is az
a kérése, hogy mihamarább
hogy megmutassák
az ango- gek
(Les honneurs de la tókészüléket
szerkesztettek. hozzák rendbe az említett
loknak
ezt a lehetőséget.
A guerre) című filmjét,
amefilm cselekménye
1945-ben lyet egyes körök „francia- Ezt rövidesen be is vezették fvalogjárdát.

A Szovjetunióban augusztusban mutatják be a Moszfilm új
produkcióját,
a
Tendrjakov regénye nyomán
készült Tárgyalás-t. A film
ó v o d á k egészségügyi helyzefőszerepét Nyikoiaj Krjucsvámsfpílet?
t -,
v„,
mint.
" r ó v a l a m i n t a varosiejlesz- kov játssza, akinek ez a 70.
tesi terv első felevi teljesí- alakítása.

ünnepnap nappal ls) elsősegély
e3 nehézellés. esetére ügyeletes
dr. Domonkos Gábor főállatorvos. Lakása:
Honvéd
tér 5.
(volt Dózsa-laktanya). Telefon: tését tárgyalják m e g . A ta36-51
nácsülés természetesen nyilAz állatorvos kiszállításáról a
hfvó fél köteles gondoskodni. vano6.

ISMÉT N Ö V E K E D E T T A M E G Y E T A K A R É K B É T E T A L L O M A N Y A
Ismét ugrásszerűen növekedett a takarékbetétállomány Csongrád megyében. 1962. Január 1-től Július l-ig mintegy 72 millió
forinttal emelkedett á lakosság takarélcbetétállománya. A z elmúlt
egy hónapban újabb 8 millió forintot takarítottak meg a Csongrád megyeiek és így a takarékbetétállomány elérte a 330 milliót.
Érdekes megemlíteni, hogy az ez évi állományemelkedésnek, valamint az egész betét ősszegét figyelembe véve, annak körülbelül
50 százalékát a szegediek takarították meg, illetve adták takarékba. Igen megkedvelték a takarékoskodó cmbérck a gépkocslnyeremény-takarékbetétkönyvet. Augusztus elejéig a megye térülőién 1555 darab ötezres és 1726 darab tízezer forint összegű
gépi-cocslny eremén v-be tétkönyv
került forgalomba. A napokban
megtartott legutóbbi
gépliocslnyeremény-betétkönyv
sorsoláson
ismét Szegedre ls ellátogatott a szerencse és egy szegedi betéttcla.ldonos Moszkvics személygépkocsit nyert.
— UJ köztemetőt Jelöltek kl
Balástyán és Kisteleken. E 7 ekben a községekben a Jelenlegi
temetők
már
nagyon
régiek,
csaknem
teljesen
beteltek,
Ugyanakkor
akadályozzák . a
községek fejlődését ls. Ezt az
egészségtelen állapotot szüntetik
most meg.

— Három szegedi festőművész.
Szőke Győző. Szekfű János és
vincze András együttesen
Alpár községbe utazott többhetes tanulmányútra. Itt a termelőszövetkezetek életét tanulmányozzék. Alpáron 'készült álkctásaikből
ősszel
rendeznek
közös kiállítást Szegeden. |

A P A T K Á N Y O K MEGÉRZIK
MIÉRT V A N MÉG MINDIG
AZ
ATOMSUGARZAST?
BALOLDALI KÖZLEKEDÉS
Köztudomású, hogy az Ionizáló sugárzást, az
embernek A N G L I A B A N ?
semmilyen érzékszerve nem veAngliában a jobboldali forszi tudomásul. A z amerikai hagalom ellen szóló legkomoditengerészet radiológiai laboralyabb okok közé tartozik az,
tóriumának
munkatársai azonhogy ha bevez'ftnék. az orban felfedezték, hogy azv alvó
szág összes autóbuszait ócspatkányok fölébrednek az ionikavasnak
használhatnák.
záló sugarak hatására.
Mindnek
baloldalon van az
ajtaja.
MEGÁLLAPÍTOTTÁK
A HÁZTARTÁSI PROPÁN*
Ittasan vezetett gépkocsit
B U T Á N G Á Z SZÁLLÍTÁSI DIJAT
A z Országos Arhivatal újólag és hátulról belerohant az előtte
megállapította a háztartási pro- szabályosan közlekedő úthengerpán-butángáz
házhoz
szállítási gépbe Tellbisz István Budapest,
Frankéi Leó utca
dijait. Szegeden az 5 kilós pa- II. kerület.
lackot 4 forintért, a .1 kilós pa- 70/b szám alatti lakos, kedden
lackot 9 forintért, a 22 kilós pa- este a halgazdaság közelében. A z
a
I.níkot pedig 18 forintért szál- összeütközés következtében
mintegy
háromezer
lítják házhoz, természetesen ak- gépkocsin
keletkezett.
kor. ha ezt a' palack gazdája forint anyagi kár
leéri. A palackok házhoz szállí- Személyi sérülés nem történt.
tását, ha a fogyasztó kért, az
—
Szövet, amely
taszítja a
A sványolajforgalmi Vállalat köteles házhoz szállítani. Külön- szagokat. A z egyik detroiti textilgyár
olyan
anyagot
készíben a palackokat — ugyanúgy,
mint. eddig — bárki maga is tett, amely nem szívja magába
a
szagokat.
Főképpen
fehérneszállíthatja. A palackokat úlólag megállapított szállítási dija műt és női ruhát készítenek belőle. A szintetikus ruha taszítszeptember 1-töl lép életbe.
ja magából a füst és az élelBALESET,
miszerek szagát. Olyan teljesen
ártalmatlan vegyszerrel kezelik.
GYORSHAJTÁS MIATT
A megengedettnél gyorsabban amely a friss fehérnemű illatát
hajtott a 7 Izabella-hidról lefelé kölcsönzi az anyagnak, s ez a
Jövet Barbul László Budapest, friss illet három-négy évig megII. kerület. Nagybányai út 13. marad,
szám alatti lakos. A szabály«alánul, gyorsan hajtó motor—
TÍZÉVES
FENNÁLLÁSÁT
kerékpáros elütötte
az
előtte Ü N N E P L I a szegedi Üveges Kisszat ályosan kerékpározó Szeke- Ipari Szövetkezet. A Jubileumi
res Zoltán Mihálytelek. Felsza- közgyűlést
holnap,
pénteken
badulás utca 27.
szám
alatti délután 3 órai kezdettel rendelakcst. A mentők mlndkettőjü- zik meg a Hajnóczl utca 30.
ket. könnvebb sérüléssel a Se- szám alatt. Az ünnepség alkalbr-szetl írlip'kára vitték.
máből több.
alapító és munkában élenjáró szövetkezett dolgozót jutalmaznak meg.
Köszönetet mondunk mindx Bál a Juhász Gyula Mflv.
azon rokonoknak,
ismerőOtthonban augusztus 18-án este
söltnek és jó barátoknak,
fél 8-től reggelig. Sziv küldi,
lik szeretett édesanyánk,
tombola.
,,Hangulat"-zenekar.
Hideg Italok. Belépődíj 8 forint.
HEGYESI MIHALYNE
temetésén
megjelentek,
részvétükkel és vlrágador.iányalkkal
fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet mondunk továbbá
a II.
sz.
Belgyógyászati
Idlnika orvosainak és ápolóinak. kik Odaadó munkájukkal fájdalmát enyhíteni Igyekeztek.
4313
Gyászoló család

Köszönetet mondunk
a
rendőrség, a párt- és szakszervezet vezetőinek, rokonoknak. barátoknak, ismerősöknek és mindazoknak,
akik
NOVAK MIHÁLY
temetésén részt vettek, és
fáidalmunkban osztoztak.
23083
Gyászoló család

játszódík egy angol faluban, ellenesnek"
tekintenek.
A
film a felszabadulás napjaiahol a fasiszták éppen visz
szavonulásra
készülnek, ban egy kis faluban játszónémetek,
gyilkolnak,
gyújtogatnak, dik. amely hol a
mint ahogyan
azt a
leigá- hol az ellenállók kezébe kezott országokban
tették.
A rül. A z Humanité kritikusa
két filmes terve nagy feltű- szerint igen zavaró a filmnést keltett, hiszen a „mi lett ben az, hogy a francia ellennevetséges helyzevolna,
ha?"
kérdést
akkor állókat
tették fel, amikor a Bundes- tekben mutatják be.
wehr
tek

páncélosai
megjelenNagy-Britanniában.

*
' Vörös nadrágot viselnek
azok a rabok, akik visszaeső
szökevények. Ez a megkülönböztető jelük. Ilyen rabot
személyesít
meg Laurent
Terzieff A l e x Joffé legújabb

filmjében.
ötször kísérel
meg szökést, olyan ember,
aki nem mond le tervéről.
Újabb kísérletébe bevon egy
másik foglyot, akire rákényszeríti akaratát. Ennek
a
rabnak a szerepét
játssza
Bourvil, aki így nyilatkozott
űj szerepéről: „Gyenge akaratú ember alakját formálom
meg, szeretnék nem engedelmeskedni a kemény, vörös nadrágos rabnak. Szerepem rokonszenves, a figurám jelleme napról napra
keményebb lesz. A drámai
alaphelyzetben
mulatságos
epizódok
is
elófordulnak.
Vörös nadrágok (Les culottes rouges) Joffé harmadik
filmje, amelyben főszerepet
játszik Bourvil.

t

*

Stanley
Kramer,
az
Aki
szelet vet (rövidesen
bemutatjuk hazánkban
is) rendezője Spencer
Tracy
főszereplésével
Bolond,
bolond
világ
(It's
a
mad,
mad
world)
címmel
vígjátékot
forgat. A film másik két főszerepét az ismert angol komikus,
Terry
Thomas
és a
30-as évekből ismert
amerikai színész, Jimmy
Durante
játssza.

*

Kurt Hoffmann ősszel kezdi meg A szerelmet tanulni
kell (Liebe wilí gelernt sein)
című új filmjének forgatását Münchenben; írója Erich
Kástner, a főszerepeket Mar-

az üzemben s az újítás egyévi alkalmazása után megál-

Csányi

József

Nemestakács utca 35
*

lapították, hogy évi 282 ezer

Nagyon örültünk annak,
hogy az újszegedi partfürdőn a második medence is
ményez a
vállalatnak. Az elkészült. Ennek vize igen
kellemes,
gyógyhatása
is
újítók 22 560
forint újítási
van, azonban a fékevesztett
díjat kaptak.
gyerekek és az őket biztató
néhány felnőtt is a vízbeugrással,
rendetlenkedéssel
megakadályozzák, hogy az
idősebb, nyugalmat óhajtó
üdülők zavartalanul fürödhessenek.
Legalább olyan
intézkedést kérünk, hogy a
második, melegebb vizű medencébe egyáltalán ne legyen
szabad beugrálni, és a renCsongrád megyében 38
közlekedési
det az őrök valóban be is
baleset
történt
tartassák.
forint

megtakarítást ered-

Köziekerijenek figyelmesebben
a gépjárművezetők és a gyalogosok!
Egy hónapban

A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság közlekedést
ellenőrző csoportja ismét elkészítette szokásos havi baleseti statisztikáját. Júliusban
Csongrád mogye területén 38
közlekedési baleset történt,
Ez emelkedést mutat az előző
hónapihoz, s az elmúlt
év
azonos időszakához viszonyítva
is. Tavaly
júliusban
ugyanis 33 közlekedési baleset volt a megyében.
A 38 baleset alkalmából
két halálos, 24 súlyos és 22
könnyebb sérülés történt.
Kitűnik a statisztikából az
is. hogy ismét a motorkerékpárosok okozták a legtöbb
balesetet, szám szerint 11-et,
közvetlen utánuk a kerékpárosok állnak 8, általuk okozott közlekedési balesettel. A

lovas kocsik hajtól 6, a tehergépkocsisok 5, a vontatósok
3, a személygépkocsi-vezetők
3, s egy villamosvezető egy
közlekedési balesetet okozott
Munkagéppel
mindössze
egyetlen közlekedési baleset
történt.
A
baleseti o k o k a t vizsgál_

Hibának találjuk, hogy a
medencébe csak az egyik oldalon vezet lépcső, a mélyebb részbe csak létrán lehet lejutni, ami igen nehézkes. Vannak, akik jó időben
az egész napot a strandon
töltenék, azonban
étkezés
miatt haza kell menniük. Miért nem létesítenek a stranva
megállapították a kózle- don tejcsárdát, vagy olyan
ahol
meleg
kedést ellenőrző
rendőrök, lacikonyhát,
hogy júliusban az elsőbbségi ételt lehet kapni: nagy segítjog m«g nem adásából tör- ség lenne ez a fürdőzők száT
tént a legtöbb baleset, szám mára.
szerint 9. A kivilágítás nélDr. Sch.
Jánosné
kül közlekedő járművek
is
sok balesetet, összesen nyolcat okoztak. Ittas vezetés miDEL-MAGYARORSZÁG
att négy, és a gyalogosok fígyelmetlen, szabálytalan út- A Magyar Szocialista Munkástesten közlekedése miatt szin- párt Csongrád megyei es szeged
városi bizottságának lapja
tén négy baleset történt.

IDEIGLENES

ISKOLAI
papír- és
írószerbolt
tssBatt^mmmmammmmmmmmmmmmmmmma
NYÍLT A
Lenin krt 47. sz. alatt, a Mérey-kitérőnél.
Nyitva: 8—4 óráig.

s. 62 367

Megjelenik hétfő kivételevel
mlhtfennap.
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
Főszerkesztő: Ur. i.okrts Zoltán
Szerkesztőség:
Szeged. Magyar ranáosközUrsaság útja 10.
Telefon: 35-35. 30-03
Éjszakai telefon: 35-06
Kiadja a Csongrád Megyei
l.apkladó Vállalat
Felelős kiadó: Kovács László
Kiadóhivatal:
Szeged, Klauzál tér 3.
Telefon: 35-00. 31-16.
(Beküldött kéziratot nem őrzün»
meg és nem adunk vissza.)
A lapot nyomja
a Szegedi Nyomda Vállalat
Szeged, Kárász utca 8
Terjesztik a Csongrád
megyei
postahivatalok.
Előfizetési
díj
egy hónapra 11 Ft. Előfizetheti
bármely postahivatalnál «
besi tűnél.
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DÉL-MAGYARORSZÁG

Csütörtök, 1962. angnsrtus IÖ.

^QU
aendíqk&nyjoLapjaiváL
A z alábbiakban
néhány
külföldi vendégünk bejegyzését közöljük .az Idegenforgalmi
Hivatal
vendégkönyvéből:

WV

to

s fflM s v

Harminc
barátommal
együtt jöttünk
a Német Demokratikus
Köztársaságból
és megnéztük
Szegedet,
a
régi és az új várost.
Nagyon
örültünk
a
kellemes
élményeknek,
és sok
sikert
kívánunk
Szeged
minden
lakójának,
a
szocializmus
építéséhez
és a
békeharchoz,

S™
*

A népművészet szegedi ünnepea
beszélgetés Rábai Miklós koreográfussal

A világjáró Magyar Állami Népi Együttes immár hagyományosan fellép
Szegeden, a szabadtéri játékokon.
A felújítás óta eltelt
négy
esztendő alatt mindössze egyszer hiányzott a műsorból, de
akkor sem azért, mert nem
kapott volna meghívást, vagy
az együttes részéről hiányzott
volna a szándék a szegedi
vendégszereplésre, hanem halaszthatatlan és szerződésben
rögzített külföldi kötelezettség miatt. M a ismét itt köszönthetjük Szegeden a híres együttest, és egy teljes
estén gyönyörködhetünk műsorában, s ezen keresztül a
magyar népi ének- és tánckultúra gyöngyszemeiben.
Rábai Miklós Kossuth-díjas koreográfust, az együttes
egyik művészeti
vezetőjét
kértük meg, hogy
szegedi
vendégszereplésük
alkalmából nyilai kőzzék arról: ho-

többi produkciót, hanem tö- manapsfg
is erőteljesen élnek a köztudatban és ezeket
meghatásával is.
korszerűsítjük,
— A z az érzésem — mon- olymódon
dotta —, hogy ha a hivatásos hogy mondanivalójukkal könépi együtteseket
össze tudnánk
kapcsolni
szegedi vendégszereplésre,
akkor
tudnánk olyan népi műsort produkálni,
amely
igazán
méltó lenne a Szegedi
Szabadté-

zelebb

hozzuk

őket

a

mai

emberhez, annak problémáihoz. Így például feldolgozzuk
a

Halálra

táncoltatott

leány

fe Fogarasi István balladáját, a népi hagyományból kiindulva, de feltAlenül a mári Játékokhoz. Szeretnénk, ha hoz szóló mondanivalóval.
jövőre már ilyen együttessel
— A z új formanyelvet
keszerepelnénk e hódító színpa- ressük e munkánk közben,
don fe olyan műsorral, amely azt a kifejezésmódot, amely
azon túl, hogy eredeti, új fel- e célnak legjobban megfelel.
dolgozás, csak a szegedi sza— Természetesen tovább
badtéri színpadon lenne lát- folytatjuk azt a gyakorlatot,
ható. Hetven tagú népi zene- hogy ami együttesünk műsokarral, 80 tagú szimfonikus rán szerepelt fe színvonaláegyüttessel, 200 tagú kórussal val, mondanivalójával arra
fe ugyanilyen létszámú tánc- érdemesnek bizonyul, továbbIvarral tudnánk dolgozni, ha ra is műsoron tartjuk. Így
ez a kezdeményezés sikerül- alakul ki az együttes műsoskálája,
ne. Ügy gondolom, hogy egy rának olyan széles
amellyel a közönség sokrétű
ilyen fellépés a
népművészet
igényét ki tudja majd elégíünnepe lenne Maa legnagyobb
teni.

gyan
értékeli az együttes
Szegedi Szabadtéri
Játékokon való fellépést:
milyen
program
előzte meg
szegedi
vendégszereplésüket,
és mit
tervez az együttes a következő hónapokra:
a végül milyen szolgálatokat tesz a magyan népzenei
és tanchagyomórty-gyújtes nek?

— Nekünk, a Magyar Állami Nepi Együttes művészeinek mindig nagyon kedves
volt Szeged városa és az itteni szereplések. Ide minden
műsorunkat

hozzá szinte

elhoztunk,

még-

leghamarabb,

mert a szegedi közönséíg mindig kitüntetett berniünket érdeklődésével,
a népi
művészet iránti
fogékonyságával,
pártfogásával
és szeretetével.

Ezek után különösen jólesett
a szabadtéri játékokra való
meghívás — jóllehet, ez számunkra

óriási feladatot

je-

lent minden évben, mert mi
jóval szerényebb létszámmal
és eszközökkel
dolgozunk,
mint a nagy együttesek, amelyek statiszták százait mozgatják meg.
— Szerepeltünk már Európa valamennyi országában,
óriási színpadokon és hatalmas amphiteatrumokban, de
ilyen döbbenetes
méretekkel,
m i n t Szegeden,
soha
sehol
nem találkoztunk.
E z a kör-

nyezet nagyságot, nagyvonalúságot és mágus művészeti
színvonalat követel és képvisel, ezért ml magyarországi
szereplésünk
mindenkori
fénypont járnak tekintjük nyári szégedi
fellépésünket.

Rábai Miklós ezután arról
beszélt, hogy miként lehetne
olyan tömeghatású népművészeti műsort beiktatni a szabadtéri játékok programjóba, amely nemcsak művészeti
rangjával közelítené meg a

gyarországon
és ehhez a legméltóbb
környezetet
kapná a
művészeti
gárda
Szegeden.

A Magyar
Állami
Népi
Együttes születése első percétől foglalkozik gyűjtőmunkával is, hiszen ez alapvető
Idén igen zsúfolt program- feladata ahhoz, hogy gazdag
ja volt a Magyar Állami Né- és eredeti műsort
tudjon
pi Együttesnek. Merre jár- produkálni. Van-e még mit
tak? Milyen terveik vannak? gyűjteni?
Foglalkozik-e
még
— 1962-ben igen sok kül- az együttes ma is ilyen gyűjföldi meghívást kaptunk fe tőmunkával? — kérdeztük
ezeknek eleget, is tettünk — Rábai Miklóstól.
mondja Rábai Miklós. — A
— Hatalmas gyűjtőmunkát
színházi évad elején három végeznek
koreográfusaink,
hónapig vendégszerepeltünk néprajzosaink fe zenegyűjtőfrancia, nyugatnémet fe sváj- ink. Ennek
illusztrálására
ci városokban, majd mindjárt hadd említsem meg,
hogv
a tél vegén, a tavasz elején 220 ezer méter
keskenyfilLengyelországba fe Olaszor- münk van, amit az együttes
szágba kaptunk meghívást. A vett fel néptáncokról, népi
közelmúltban
együttesünk ünnepekről és népszokásokegy csoportja
Helsinkiben ról. Ezen belül egyes tájegyszerepelt a Világifjúsógi Ta- ségek sajátságos táncmotívulálkozón! Ilyen zsúfolt prog- mait részletesen is
filmre
ram áll tehát az együttes mö- vettük, s ebből az anyagból
gött fe természetesen most eredményesen használunk fel
következik
az
idei
legna- műsorunkhoz. A Fergeteges
gyobb
művészeti
feladatunk: című műsorunk zárószámát
a szegedi
vendégszereplés.
például legutóbb Nagyrédén
— Szeged után kevés pihe- szerzett gyűjtés alapján konőt tartunk, majd október- reografáltuk.
től
kezdve
megkezdjük
a
— Gyűjtőmunkát végez a
felkészülést,
az új
műsorok Népművelési Intézet is, togyakorlását. Ezzel kapcsolat- vábbá a Néprajzi Múzeum.
ban elmondhatom, hogy bizo- Rendkívül jó
együttesünk
nyos praktikus változásokat kapcsolata ezekkel az intézérvényesítünk
a
felkészülés- ményekkel, egymás munkáben. Régi adóssága együtte- ját segítjük fe kölcsönösen kisünknek kis kamaraműsorok egészítjük, tehát
tulajdonösszeállítása, melyekkel ki- képpen rendelkezésünkre áll
sebb vidéki színpadokon is az országban fellelhető teljes
felléphetünk. Most
törlesz- gyűjtemény fe közvetve
a
tünk ebből: Reggeltől estigteljes gyűjtőapparátus is.
címmel bemutatjuk a magyar
— Sokkal több zenei
fe
falu mai életét, kis jelene- táncanyagot gyűjtöttünk ösztekkel, táncokkal,
énekszá- sze, mint amennyit felhaszmokkal, keretjátékkal. Másik náltunk, vagy egyáltalán fel
új műsorunk lesz a modern tudnánk
használni. Készíegyfelvonásos
népi
játékok tünk viseletfelvételeket, felestje. Ebben folytatni kíván- jegyzéseket
lakodalmakról,
juk azt a sorozatot, amelyet szüretről és más népi szokáa Kádár
Kata, a Jóka ördö- sokról. Ezt a gazdag anyage és a Barcsai szeretője kép- got egyszer majd, nyugalmaviselt. Olyan ballada-témá- sabb időben, valaki bizonyákat dolgozunk
fel,
melyek ra feldolgozza fe rendszerezi,
s akkor újabb gyümölcsöt érlel a mi gyűjtőmunkánk is.

A Magyar Állami Népi Együttes m ű s o r a :
Kodály—Rábai:
Kod.ly:
CsenVI:
Bárdos:
Kodály—Rábai:
Gulyás -Rábai:
Lajtha:
Gulyás—Rábai:
Vujicslcs—Rábai:
Csen kl—Rábai:
Liszt:
Gulyás—Rábai:
Vujlestcs—Létai:
Karai:
Behár:
Maros—Rábai:

Kállai kettős
Esti dal
Négy magyar népdal
Dana-dana
Huszárt ánc
Llppcntos
Sopront képek
Este a fonóban
Kádár Kata
Magyarországi cigánydalok
II. Rapszódia
Háromugrós
Pásztorhntoló
Estéli nótázás
Lakodalmas
E cseri lakodalmas

H. Hanke

Szegeden alkalmunk volt
meggyőződni arról, hogy a
magyar nép megőrizte nemzeti kulturális örökségét, de
ugyanakkor városainak modern, szocialista jellege is
kialakult.
zenei hallás volt az első
A 4112. sz. turistacsoport
szempont. Igy adódott, hogy
nevében
a kar legnagyobb része nem
Ilse Müller
volt énekes.

Hozván születelt
Magyar Állami Népi Együttes?

T I Z E N K É T évvel ezelőtt,
1950-ben azzal a céllal alakult a Magyar Állami Népi
Együttes, hogy a népi kulturális hagyományokat felkutassa, majd ápolja fe tovább fejlessze, megszerettesse népünkkel fe megismertesse más országok népeivel
is. Nagy szükség volt erre
a törekvésre, mert amit magyar népművészet címén bemutattak a
felszabadulás
előtt, az hamis romantika
volt. Elsikkasztotta a lényeget: a néplélek! igazi kifejezését
A X X . S Z A Z A D elejétől
végigsöprő új áramlattal a
szerzők és tudósok a fólklór
felé fordultak. Ennek
az
irányzatnak az élén haladt
Bartók Béla és Kodály Zoltán. Mozgalmuk egyre több
követőre talált, és lassan kiterjedt a népi művészet más
területeire is. A felszabadulás után pedig a lelkes fiatalok tolmácsolásával színpadra
kerültek az apáit,
nagyapák és még
régebbi
nemzedékelt népdalai, táncai.

A Z E N E K A R összeállításában két elv érvényesült:
egyrészt alapként megőrizni
a
hagyományos -cigányazenekari
hangszerösszetételt
fe játék modort, másrészt ebbe az összeállításba kellett
beleilleszteni néhány jellegzetes paraszti hangszert:
A tánckar kialakításánál
volt legnehezebb a munka.
A táncosok között voltak parasztok, vasutasok, kereskedelmi dolgozók, esztergályosok, gyári munkások, s voltak olyanok
is. akik
az
egyetem
padjait
cserélték
fel a színpaddal.
N A P O N T A 5—6 óra kötelező tanulás, gyakorlás következett, meg kellett őket
ismertetni a klasszikus balettel, el kellett sajátítaniuk
a
legszükségesebb
technikai alapokat. Meg kellett ismerniük a különféle vidékek sajátos táncolási modorát, figuravariációit. Rövid
A z énekesek kiválasztásá- fél év alatt kovácsolódott
nál a muzikalitás és a jó össze a kellektíva.

*

-Csa/c az a jó, amit

Albert Huber
Svájc (Bern)
*
Szegeden különösen a játékok magas technikai
és
művészeti színvonala
tett
rám nagy hatást.
Lázár Butá
noviszádi karnagy
*

Mi, a Moszkvából,
Leningrádból,
Tallinból
érkezett,
szovjet
építészcsoport
tagjai
nagy
örömmel
látogattunk
el Szegedre,
a
napfényes
magyar
városba.
Nagy
hatást tettek ránk
a
terek,
épületek,
műemlékek.
és
nagyon
tetszett az
idegenvezető
magyarázata.
Sok
érdekeset
hallottunk
tőle a
városról. Itt külön
köszönetet szeretnénk
neki
mondani. Neve:
Kanyó
Zoltán.

Jelenet a Kádár Kata cimü ballada feldolgozásából

— Ez a gyűjtés
kapcsolatban imn együttesünk
szegedi
szereplésével
is. Már foglalkozunk olyan témával,
amely
kifejezetten
ide
kívánkoznék
— az említett népi együttesek összevonásával
előadva
— erre a hatalmas
színpadra.

Reméljük, hogy eredményes
lesz. ez is, s ezt nagyon szeretnénk, mert itt, Sz.egeden
igen nagy dicsőség a jót megcsinálni, hiszen itt az egész
ország látja fe élvezheti.
Sz. S. L

Leánytánc

az

ember
maga
tesz« — és mi
jól
tettük,
hogy
meglátogattuk
az elragadó
Szeged
városát.
Köszönjük
a vendégszeretetet,
amit
sohasem
felejtünk
el.

(Saoinogyine felvételei)

