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A városi tanács
vb-üléséről
jelentjük

Október elején
tanácsSIés
Szeged megyei város tanácsának végrehajtó bizottsága ülést tartott tegnap,
csütörtökön délelőtt Papp
Gyula elnökletével. A testület a tanács októberi ülését készítette elő. Ügy döntött, hogy a tanácsot októ'
ber 5-én délelőtt 9 órára
hívja össze és napirendjét a
kővetkezőkben javasolja: a

munkásművelődés
helyzete
és a továbbfejlesztés
feladataira Szegedi Városgazdálkodási Vállalat tevékenysége; a honvédelmi törvényből eredő tanácsi feladatok;
az I. fokú tanácsi szervezet
korszerűsítése;
a jogi és
igazgatási bizottság beszámolója munkájáról; előterjesztések és interpellációk.

laviijé
munkavédelem

A tanács rendszeresen, általában kétévenként áttekinti
a tanácsi vállalatok és intézmények, az ipari szövetkezetek és a termelőszövetkezetek munkavédelmét. Ez
Qiost időszerű volt, így a
végrehajtó bizottság megtárgyalta a munkaügyi osztály
erről szóló jelentését és határozatokat hozott
A jelentés beszámol arról, hogy az utóbbi években
javult
a
munkavédelem,
csökkent a halálos és csonkulásos balesetek száma, kevesebb volt a
sérülések
miatt kiesett munkanap, alaposabb a munkavédelmi szabályzatok
felülvizsgálata.
Mindez
a munkavédelmi
törvények
következetesebb
végrehajtásának, a jobb ellenőrzésnek és a nagyobb törődésnek köszönhető. Jelentős szerepe van az eredményben annak
is, hogy
mindinkább
erősödik
a
munkavédelmi
őrhálózat,
melynek
tevékenységét a
szocialista brigádok is jól kiegészítik. Reálisabb a balesetek kivizsgálása, és az azt
követő intézkedések sorozata is, jóllehet ebben lassúbb a fejlődés, mert több
esetben is előfordult, hogy
nem túrták fel a baleset valódi okát, vagy késlekedtek
a kivizsgálással. Lényeges
változás, hogy a kártérítési
ügyeket
a humanitásnak
megfelelően intézik,
amit
bizonyít az is, hogy mintegy
öt év alatt kétszeresére-háromszorosára emelkedett a
dolgozóknak kártérítés
címén kifizetett összeg. Ebben
igen nagy szerepe van a
szakszervezetek közreműködésének.
A balesetek általános okai
között mintegy 20 százalékot
képvisel az óvórendszabályok megsértése, 30—35 százalékot a figyelmetlen munkavégzés, 8—9 százalékot a
műszaki hiba és 25—30 százaiéit marad egvéb okokra.
A munkakörülmények, a szociális es egészségügyi ellátás
színvonala nem e^-ték-ték
kellőkeppen, mert több ágazatban nem tudták felhasználni a rendelkezésre álló
összegeket.
Elsősorban a
szociális létesítmények építésében van lerra-adás.
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek
különleges
helyze.ben vannak: a tszekben sok a veszélyes munkaterület. álta'ábanr Házvo"
a
vezetők mun' avédelmi
felkészültsége. Emiatt a tszekben fokozott eltanő-té-rés beszámoltatásra van szükség. melynek során vo'* "tér
példa szabálysértési eljárás
kezdeményezésre és bírságolásra, vagy gépek leállítására is. Bár a fejlődés a szövetkezeti munkavédelembea

is kétségtelen, a végrehajtó
bizottság szükségesnek tartja a munkavédelemmel foglalkozó tsz-szakemberek további szakmai képzését, bérezésük, anyagi ösztönzésük
rendezését, az üzemi szemlék színvonalának szigorítását és az észlelt hibák kijavításának következetes számonkérését.
Különösen a
szövetkezetekben
fokozni
kell a balesetekkel
és a
munkavédelemmel összefüggő jogi
ismeretterjesztést,
mert a dolgozók általában
nincsenek tisztában jogaikkal. Szövetkezetekben meglehetősen ritka a felelősségre vonás, mert leginkább „bocsánatos bűnnek" tartják a
munkavédelmi szabálytalanságokat. A szegedi szövetkezetekben a Móra Ferenc és
az Űj Élet Tsz-ben legkedvezőtlenebb a baleseti statisrifíka. A baleseteknek gyakori kísérőjelensége a veszély lebecsülése, az ittasság. a figyelmetlenség és a
háztáji munka miatti fáradtság.
A munkavédelemmel öszszefüggő határozataiban a
végrehajtó bizottság a felügyelet és az irányítás erősítését, az ellenőrzések rendszerességét, a szemlélet javítását és a szakmai képzést
hangsúlyozta.
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Hazánkfia
érkezeit
a tiiaifiüdi
külügyminiszter
Púja Frigyes külügyminiszter meghívására csütörtökön hivatalos látogatásra
hazánkba érkezett dr. Upadit Pachariyangkun, a Thaiföldi Királyság külügyminisztere és kísérete.
Púja Frigyes este a Külügyminisztérium
Dísz téri
vendégházában
vacsorát
adott a dr. Upadit Pachariyangkun vezette thaiföldi
delegáció tiszteletére.

Kádár iánns
fogadta
az osztrák
nagykövetet

Kádár János, a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön fogadta dr.
Johann Denglert, az Osztrák Köztársaság rendkívüli
ás meghatalmazott nagykövetét. A látogatást a nagykövet kérte.

Faluvégi Lajos
Ausztriában

R.
Hannes
Androsch
osztrák alkancellár, szövetségi pénzügyminiszter meghívására
Faluvégi
Lajos
pénzügyminiszter
csütörtökön
hivatalos látogatásra
Ausztriába utazott.
A megbeszélések célja a
két szomszédos ország közötti gazdasági együttműködés átfogó értékelése, az
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi kaplsolatok legfőbb területeinek kijelölése.
Eszmecserét
folytatnak a
kapcsolatok bővítését elősegítő eszközök és módszerek
fejlesztéséről, valamint Időszerű nemzetközi pénzügyi
kérdésekről
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Betöltik szerepüket
az üzemi demokrácia fórumai

Vásárhelyen

tartott ülést az SZMT

Az üzemi demokrácia további fejlesztéséhez, tartalmának és formáinak rendezéséhez sok segítséget nyújtott a Minisztertanács és a
SZOT együttes határozata,
amely a vállalatok szakszervezeti tanácsainak és a bizalmiak testületének meghatározott jog- és hatáskört biztosított. Az üzemi demokrácia e fórumai egyre inkább
betöltik
feladataikat,
bár
még nincsenek nagy tapasztalataik. Ezért is mondható
időszerűnek, hogy a Szakszervezetek Csongrád megyei
Tanácsának elnöksége egyik
nagyüzemben, a vásárhelyi
Divat Kötöttárugyárban tájékozódott az üzemi demokrácia ú j fórumainak gyakorlati munkájáról.
A tegnap, csütörtökön megtartót elnökségi ülésen a
HÓDIKÖT
vezérigazgatója,
Pál Rozália, és a vállalati
szakszervezeti tanács titkára,
Aszalai Sindorné tájékoztatta az S.ZMT elnökségének
tagjait az üzemi demokrácia fórumainak működéséről,
a bizalmiak jog- és hatáskörének érvényesüléséről, tapasztalataikról és a további
teendőikről. A vállalatnál —
amint ez az írásos beszámolóból is kitűnt — komolyan
vették az üzemi demokrácia
továbbfejlesztésének
feladatait, és időben hozzáláttak a
határozatok végrehajtásához,
s a kezdeti lépések után az
esztendő elején a szakszervezeti tanács ülésén elfogadták az üzemi demokrácia fórumainak új szervezeti és
működési szabályzatát.
A HÓDIKÖT vezetői és
szakszervezeti tisztségviselői
úgy értékelték, hogy az utóbbi időben a dolgozók részéről fokozódott az érdeklődés
a váUalati ügyek iránt, és
nőtt az igény a beleszólásra,
s ezzel együtt erősödött a
vállalati gazdaságpolitikai célok cselekvő támogatása is.
A kötöttárugyár üzemeiben
összesen 238 bizalmi igen
lelkiismeretesen látja el feladatát, gyakorolja új jog- és
hatáskörét. Tevékenységükkel nagyban hozzájárultak
munkatársaik neveléséhez, az
üzemi demokrácia továbbfejlesztéséhez. A szakszervezetbizottság tavaly, az év végén
értékelte a bizalmiak munkáját, s néhány határozatot
is elfogadtak a bizalmiak érdekében. Elhatározták többek
között, hogy a bizalmiak oktatását rendszeressé teszik, s
havonta tartanak információs tanácskózást számukra.
Megállapították, hogy a'legnagyobb változás az üzemi
demokrácia gyakorlásában az
érdekeltségi rendszeren belül
valósult meg. Ez abból adódik, hogy e területen minden
dolgozó közvetlenül érdekelt.

A kötöttárugyárban is a
legnagyobb figyelem az új fórum felé irányult: hogyan
működik majd a bizalmi küldöttek és a vszt együttes
ülése. E fórum résztvevőinek
összetétele és létszáma a
munkásoknak biztosít többséget. Az üzemi demokrácia
e legnagyobb fóruma alig
több mint fél éve működik
a vásárhelyi vállalatnál éppen ezért messzemenő következtetéseket, végleges értékelést aligha lehet adni tevékenységéről. Eddig öt ízben tanácskozott az együttes
ülés, és a hatáskörébe tartozó feladatok mindegyikével
foglalkozott már. A szakszervezeti tanács tagjai és a bizalmiak felelősségük teljes
tudatában mondtak
véleményt a vállalati tervről, a
vezérigazgató és helyetteseinek munkájáról, a kollektív
szerződés végrehajtásáról és
módosításáról, a mérlegbeszámolóról, a szociális tervről,
a szakszervezeti tanács tevékenységéről, a nyereségrészesedés felosztásáról, az idei
szociális, kulturális és sportcélokat szolgáló pénzösszegek
felhasználásáról.
A testület körültekintően
értékelt és határozott, döntéseiben megfogalmazta, hogy
tovább kell javítani a termékek minőségét, emelni a munkaverseny színvonalát, fegyelmezettebben. végezni a
munkát, javítani az üzemés munkaszervezés színvonalán, fölszámolni, amennyire
lehetséges az anyagellátás zavarait, elősegíteni a termékszerkezet korszerűsítését, növelni a dolgozók szakmai
hozzáértését és természete-

A HÓDIKÖT szakszervezeti tanácsának beszámolójában azt is megjegyezték,
hogy az üzemi demokrácia
fórumrendszerén belül jelentós szerepet játszik a szocialista brigádok vezetőinek, illetve küldötteinek rendszeres
tanácskozása. E fórumon a
munkaverseny értékelését éa
tennivalóit helyezték előtérbe,
de legutóbb a brigádvezetők
tanácskozásán döntöttek a
brlgádcímek és kitüntetések
sorsáról
is. Hagyományos
módcm, de megújult tartalommal rendezik meg a termelési tanácskozásokat a műhelyekben, s úgy vélik, hogy
ezek a tanácskozások szervezettebbek, tartalmasabbak és
a dolgozók érdemi megbeszéléseivé váltak. Minden bizonnyal az SZMT elnöksógérí k is sok hasznos tapasztalatot nyújtott a kötöttárugyárban megtartott tanácskozás, ahol „testközelből" szereztek információkat az üzemi demokrácia fórumainak
tevékenységéről, tartalmas éa
felelősségteljes munkájáróL

Kedvezményes
bgraenyaárusilás
Péntektől
országszerte
kedvezményes
burgonyaárusítás kezdődik a Zöldírt
elárusítóhelyein. Előreláthatólag október végéig valamennyi fajtacsoportban
1
forinttal olcsóbban adják az
étkezési burgonyát. A szövetkezeti zöldség-gyümölcskereskedelmet
irányító
Zöldker-központban egyidejűleg intézkedéseket tették a
házhoz szállítás megszervezésére. Ezt a szolgáltatást a
meghirdetett
kedvezményes
áron vásárolt, legalább 50
kilogramm,
illetve három
20 kilós egységcsomag után
nyújtják a szükséges félté-

Marxizmus—len nizmus tanszé'tvezatói éífc'iezleí

A Csepel Autógyárban új típusú — vászontetős — Vtlvoicrcpgárók sorozatgyártását kezdték meg. Ez már a harmadik sorozatban gyártott típusa a svéd—magyar kooperációban kcsziilő terepjárónak, melyből az. idén kétszáznyolcvan darabot gyártanak, A képen: A kocsik utókezelése

sen a vezetőknek is tökéletesíteni kell módszereiket irányító, szervező munkájukban. A vállalat vezetői a testület határozatait igyekszenek valóra váltani. Így történt például a minőségi bérezés felülvizsgálata és annak
kiterjesztése a
konfekcióüzemekben. E fórum a bizalmiak képviselőinek is ,,jó lehetőség", hogy közelebbről
megismerkedjenek a vállalat
belső életével, komplex tevékenységével, s annak birtokában mondjanak igent,
vagy nemet.

Mától

Országos tanévnyitó
Szerdán és csütö. tökön országos tanévnyitó értekezletet tartottak az egyetemek
és főiskolák marxizmus—leninizmus tanszékvezetői Budapesten, az államigazgatási
főiskolán. Az Oktatási Minisztérium
marxizmus—leninizmus oktatási főosztályának rendezésében tartott
értekezleten Óvári Miklós,
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára

elnöksége

a XI. kongresszus határozata és a Központi Bizottság
1973. áprilisi határozata végrehajtásának feladatairól tájékoztatta a tanévnyitó ér
tekezlet résztvevőit Uetény'.
István országos tervhivatal
államtitkár hazánk idős-er"
gazdaságpolitikai kérdéseiről
Kahulits László, az Oktatási
Minisztérium főosztályvezetője az 1978—79-es tan 'v fel
adatairól tartott előadást.

telekkel
tek.

rendelkező

üzle-

Miközben
a lakosságnak
ilyenformán
mintegy
30
millió forintos megtakarításra nyújtanak lehetőséget, az
érintett szervele nem
tévesztik szem elől a termelők
érdekeit sem. Ezt célozta az
a tárgyalás is, amelyet
a
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Belkereskedelmi
Minisztérium,
a SZÖVÖ3Z, a Zöldker, valamint a budapesti és a megyei tanácsok vezető képviselőinek részvételével csütörtökön tartottak a SZÖVOŐZ-ban. Leszögezték: változatlanul
az az
alapelv,
hogy a szerződésben lekötött áru teljes njenntéségét
átveszik a termelőktől. Intézkednek a nem
szerződött, úgynevezett szabadon
'elkínált burgonya felvásárlásáról is. A szabadon felkínált burgonya
átvételét
'970. április 30-ig szavatolják.
A tanácskozáson m c á l l a pítetták, ho.gy jó term.'r volt
r.ákból. de mégis indok©
lattanul mzgns az ára, a kereskedelemben. Ezért c Zöldker a mák legmagasabb tapasztól árát 38 forintban
határozta meg; csütörtöktől
kezdve annvlért mérik s mákot a
Zöldért-boltokban.
(MTI)
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Közéleti
napló
IVAN ZAMKRCEV
BUDAPESTEN
A Csepel Müvek, párt-,
társadalmi és gazdasági vezetésen ak meghívására Budapesti-e érkezett Ivan Tyerentyevics Zamercev nyugalmazott vezerezredes. Budapest egykori városparancsnoka.
MSZMP-KÜLDÖTTSÉG
UTAZOTT IZRAELBE
Az Izraeli
Kommunista
Párt meghívására csütörtökön Tel Avivba utazott a
Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége,
amelyet
Rév Lajos, a Központi Bizottság tagja vezet.
MAGYAR—PANAMAI
TÁRGYALÁSOK
Szeptember 9-e és 13-a
között
magyar—panamai
gazdasági tárgyalások voltak Budapesten. Ez volt az
első hivatalos punamai küldöttség, mely Magyarországot is felkereste, a delegáció
a magyar—panamai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről
tárgyalt. A delegáció vezetőjét Pedro Brin Martinéit
fogadta Garai Róbert külügyminiszter-helyettes.

Péntek, 1978. szeptember 15.'

A Fehér Háx szóvivője

ff

e Washington (MTI)
A Fehér Ház
szóvivője
csütörtökön beismerte, hogy
a Camp David-t csúcstalálkozó 12 nap elteltével sem
hozott eredményt „Több haladásra és pagyobb rugalmasságra van szükség" ahhoz, hogy kialakíthassák a
tervezett „rendezési keretet"
— jelentette ki Jody Powell,
hangsúlyozva, hogy ezúttal is
mind az amerikai, mind az
izraeli, mind pedig az egyiptomi küldöttség nevében beszél.
A szóvivő azt mondotta,
hogy „valamelyes haladás és
hajlékonyság" tapasztalható
volt és a „beható erőfeszítések" folytatódnak — de nem
tudni, mire vezetnek, s hogy
megszületik-e végül az úgynevezett rendezési keret.
Powell, arra hivatkozva,
hogy ismételten tévesen becsülte fel a csúcstalálkozó
várható időtartamát, ezúttal
már arra sem vállalkozott,
hogy jelezze: egy vagy több
napig tart-e még az amerikai, izraeli és egyiptomi vezetés tanácskozása a
Washington közelében levő elnöki nyaralóban.

Magyar-benini
együttműködési
megállapodás
• Budapest (MTI)
Puja Frigye* külügymlnlszter csütörtökön a Kül..ügyminisztériumban fogadta
Michel Alladayet, a Bénin
Népi Köztársaság külügyminiszterét, a hivatalos baráti
látogatáson hazánkban tartózkodó benini párt- és kormányküldöttség vezetőjét.
Délután Losonczi Pál, az
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke, az Országházban fogadta
Michel
Alladayét. A szívélyes hangulatú találkozón részt
vett
Púja Frigyes.
Németh Károly, az MSZMP
Politikai Bizottságának tag-

ja, a Központi Bizottság titkára. az MSZMP KB székházában fogadta a benini
párt- és kormányküldöttségél. A szívélyes légkörben.
az egyetértés
szellemében
folytatott
megbeszélésen
részt vett Gyenes András, az
MSZMP Központi Bizottságának titkára és Púja Frigyes.
Gyenes András és Michel
Alladaye, az MSZMP KB
székházában két évre szóló
pártközi
együttműködési
megállapodást irt alá.
A benini párt- és kormányküldöttség este megtekintette a Magyar
Állami
Népi Együttes díszelőadását.

csütörtökön Genfben megFRANCIAtartotta a hadászati támadó
NYUGATNÉMET
fegyverrendszerek
korlátoCSÜCSTALALKOZÓ
folyó
tárgyalások
Tegnap délután
nyugat- zásáról
német—francia
csúcsszintű újabb fordulóját
konzultáció
kezdődött
el
SZOLIDARITÁSI
Aachenben. Helmut Schmidt
KONFERENCIA
nyugatnémet
kancellár és
Valery
Giscard
d'Estaing
I H ^ H Addisz Abebéban nemzetfrancia köztársasági
elnök k d z i szolidaritási konlerentalálkozója a 32. a rendsze-' c j a kezdődött csütörtökön. A
res kétoldalú tanácskozások tanácskozás témája az arab
sorában. A
megbeszélesek ^s az afrikai népek
harca
középpontjában a leszereles- a nemzetközi imperializmus
sel, az új európai valuta- eilen. A konferenciára 132
rendszerrel, a Közös
Piac szervezet 300 képviselője érbővítésével, a GATT-tárgya- kezett az etióp fővárosba. A
Iásókkal kapcsolatos kérdé- tanácskozásnak külön jelensek, valamint egy új közös tőséget ad. hogy közvetlenül
urándúsítási program meg- követi a közelmúltban a havitatása ájl.
ladás útjára lépett Etiópia
forradalmának ünnepségeit.
FASISZTAELLENES
Afrikában korábban hasonTÖRVÉNY
Eanes elnök jóváhagyásé- ló méretű szolidaritási konval törvényerőre emelkedett ferenciát még nem rendezPortugáliában y az a törvény, tek.
amely betiltja fasiszta vagy
SAJTÖTAJÉKOZTATÖ
szeparatista szervezetek működését az országban.
A
Teljes mértékben
elégetorvényt júniusban a szocia- dett vagyok a szovjet vezetárgyalálisták. a kommunisták és öt tőkkel folytatott
független képviselő támoga- saimmal és bizonyos vagyok
hogy ennek eredtásával szavazta me3 a lisz- benne,
szaboni parlament, amelyet ményeként tovább bővülnek
a jobboldal, különösen
a a Szovjetunió Ás India kapjobboldali irunyzatu szociál- csolatai
— Jelentette ki
demokrata párt ellenzett
moszkvai tárgyalásai
befejeztével
Vadzspaji indiai
SALTkülügyminiszter, aki
hétfő
TARGYALASOK
A Szovjetunió és az Egye- óta tartózkodik a Szovjetzőit
Államok
küldöttsége unióban.

szerint

rualiaiasságra
A szóvivő — az izraeli
küldöttség nevében — cáfolta a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Izrael kötelezettséget vállalt volna
a
Ciszjordániából való kivonulásra.
A- kiszivárgott hírek szerint az
amerikai ihletésű
újabb izraeli—egyiptomi különmegállapodás
létrejöttét
változatlanul az gátolja, hogy
Izrael nem akar beleegyezni
a megszállt arab területekről való kivonulásba, csak
„további
tárgyalásokban"
hajlandó Szadattal megállapodni.
Az amerikai sajtó valamilyenfajta izraeli ígéretekre

Vietnammal

és az egyiptomi—izraeli tárgyalások későbbi folytatására számít a Camp David-i
csúcstalálkozó után.
De pillanatnyilag még a
minimális egyetértés írásba
foglalása is nagy nehézségekbe ütközik. 24 órával
korábban a Fehér Ház bizonyosra vette, hogy csütörtökön befejeződik a csúcs és
Carter mától egyéb kötelezettségeinek tehet eleget. Az
elhúzódó tárgyalások miatt
azonban az amerikai elnök
lemondta hétvégi kötelezettségeit és felváltva próbálja
megnyerni
elgondolásainak
Begin izraeli kormányfőt és
Szadat egyiptomi elnököt.

Az Esthajnalcsillag
*

Ufón
a Venus felé

Moszkvában szeptember 9ér bejelentették: új
rakétaautomatát
indítottak
a
Venus felé. A sorrendben 11.
Venus-rakéta (Venera—11) a
francia—szovjet
űrkutatási
egyezmény értelmében francia tervezésű műszereket is
magával visz.
Néhány érdekességet közlünk olvasóinkkal a Venuskutatásnak történetéből,
a
népszerű nevén: Esthajnalcsillag rakétás megközelítésének titkaiból és a Venera—
11 kísérlet
célkitűzéseiről.
A csillagászat
„romantikus"
korszakában
szinte
minden bolygót élőlényekkel
igyekeztek benépesíteni.
A
Venust
a Föld nővérének
tartották.
Arra gondoltak,
hogy a Venus soha fel nem
szakadozó felhőfátyola alatt
ősóceánok hullámzanak, s
ebben gigantikus óriás állatok „fürdenek" (mint a földön a „saurusok" a Kréta-,
Jura- és Triász-korszakban).
A Venus alig kisebb, mint
a Föld, átmérője 12 200 kilométer, 225 nap alatt keLégködöntött így, hogy az embargó rüli meg a Napot
föloldása
hozzájárulhatott rét 1761-ben a nagy orosz
Lomonoszov
volna az amerikai kereske- tudós, Mihail
delmi mérleg az idén már fedezte fel. Ezután azon30 milliárd dollárra rúgó ban érdemleges lépés nem
deficitjének csökkentéséhez, igen történt.
A Venus bolygó eléréséhez
A teljes kereskedelmi em.
bargó alól csak az amerikai minimálisan 11,6 kilométekormány által „humanitári- res másodpercenkénti indíus" termékeknek
tekintett tási sebesség kell, a rakéta
javak (például
élelmiszer- mesterséges bolygóként köadományok) jelentenek ki- zelít a cél felé. Az indítás
a Venus gyors keringése mivételt.
att csak meghatározott időpontban történhet, ennek periódusa 584 nap (plusz—mínusz 15 nap tűrési idővel).
Az előbb megadott
értéknél gyorsabb rakétát is inlitikusok egyben jelezték: a díthatnak, így a maximális
diplomáciai kapcsolatok íel- 146 napos utazási idő 100—
vételét nem kötik többé az 140 napra csökkenthető. A
újjáépítési segély kiutalásá- „toronyiránt" való
Indítás
h oz, holott az amerikai ag- persze nem is lehetséges! Az
rosszió okozta sebek begyó- indulás nem akkor
törtégyítása erkölcsi kötelessége nik, amikor a két
bolygó
fenne Washingtonnak,
legközelebb
van egymáshoz, sőt: a rakéta éppen akEnnek ellenére Carter él- kor érkezik a célba, amikor
nök nem oldotta fel a dóez- a Venus
igen
távol van.
kriminatív
intézkedést, Földközelben a Venus
támegfigyelők a volsága 40 millió, amikor a
Wa,hingtani
,
, TT , .
rakéta odaér, a távolság 60
donte
s legfőbb okat abban —100 millió kilométer is lelátják, hogy az Egyesült Ál- h e t Ha az indításkor
nélamok nem kívánja kiváltani hányszor
tíz méter/másoda Vietnammal szemben mind perc
sebességhibát,
vagy
, .
. ,,. , „
néhány nap Indítási
hibát
Provokatívabban fellepő Pe- követnek el, a rakéta esetking neheztelesét. Az USA, leg lekési a találkozást és
amely Kínát elsősorban a több millió kilométerrel elSzovjetunió ellen akarja ki- kerüli
a Venust. A hiba
....
, ,
„ megelőzésére a szovjet tuútszám, szeretne normali- dósok ú j módszert dolgozzálni kapcsolatát Pekinggel, tak ki: a rakétát
először
s ezért most a nemzetközi 200—300 kilométer
magaspolitika
normáira
fittyet ságú, Föld körüli
parkolóhányva — harmadik ország pályára bocsátják fel. A hibálára — kegyeit keresi.
bák kiküszöbölése után következik a második fázis: a
mesterséges holdként kerinPálfl Viktor

szemben

Carter meghosszabbította
az embargót

# Washington (MTI)
Carter amerikai elnök feltűnés nélkül kitolta a Vietnammal szemben alkalma®
zott kereskedelmi szállítási
tilalom hatályát — közölték
washingtoni hivatalos fórrások. Az elnök környezetében
úgy vélik: a döntés legfőbb
oka az, hogy az Egyesült
Államok nem akar súrlódást
Kínával.
Carter
annak
ellenére

Időszerűtlen döntés

Kommentár
Erezvén, hogy iogikatlon
és időszerűtlen lépés megtételére vállakoztak, Washingtonban nem vertek nagydobra Carter elnök döntését: a
Vietnammal szemben alkalmázott kereskedelmi szállítási tilalom — embargó —
meghosszabbítását. Az embargó a hidegháborús évek
korai találmanya - s eredetileg a világ csendorenek
szerepét magának vindikáló
amerikai politika csodafegyverésnek szánták. Annak idejen az E p e s ü l t Államok és az akkor szoros porazra
fogott nyugat-európai szövet.
ségesei roppant gazdasági
erejükkel visszaélve, ezzel az
eszközzel próbálták
megzsarolni a szocialista vagy
más, Washingtonnak nem
„parírozó"
államokat
—
eredménytelenül.
A hidegháborús idoszakon
már túl van a világ az
utóbbi évtizedben csak az
Egyesült Államok alkalmazza ezt a berozsdásodott fegyvert, nyugat-európai szövetsegesei ugyanis idővel felismerték
hatástalanságát
s
meggyőződtek bumeráng voltáróL Az amerikai vezetés
viszont újból és újból megpróbálja bevetni — nemrégiben részlegesen a Szovjetunió, mo6t Vietnam ellen.
Ráadásul a washingtoni
döntés azutan. született hogy
Vietnam a maga részéről az
utóbbi időben több baráti
gesztust is tett az egykori
agresszor, az Egyesült Államok irányába, s ezeket amerikai politikai körökben viszonozták is. Legutóbbi megnyilvánulása ennek a Montgomery amerikai kongreszszusi képviselő vezette delegáció vietnami
látogatása
volt. Hanoiban a küldöttséget
barátságosan fogadták s hozzájárultak a
Vietnamban
elesett
amerikai
katonák
földi maradványainak
kiadásához is- A vietnami po-

ostroma

gő űrhajó hajtóműveit, újból bekapcsolva az utazási
(vég-) sebességre gyorsítják
fel.
Az
első
Venus-rakétát
1961-ben a Szovjetunióból indították, ez elkerülte a bolygót. A következő
érdekes
lépés 1964-ben történt. Ekkor egy szovjet szonda sikeresen leszállt a Venuson
és elhallgatott. Ennek
a
furcsa jelenségnek az okát
mar sejtették: a Venus mégsem a Föld nővére! 1967 októberében egy újabb Venera
szállt le a Venuson és 50
percig „bírta" a bolygó „vendéglátását",
üzenetet küldött az égi pokolból.
Hőmérséklet plusz 400—500 fok
(rrég a negyedére sem számítottak), légnyomás 90—100
atmoszféra. A sűrű, át nem
látszó felhőzet döntő
hányada széndioxid, víz csak
nyomokban fordul elő. Ez
a szovjet automata történelmet csinált, 50 perc
alatt
több információt küldött a
Venusról, mint
amennyit
Galilei (1610) óta a távcsöves, klasszikus
csillagászat
összesen
„szállítani"
tudott.
A Venus a Holdhoz hasonlít és nem
a Földhöz.
Felszínén kráterek és lánchegységek vannak, talán még
nagyobbak, mint a Holdon.
A légkör alsó rétegeinek kibírhatalan
fizikai jellemzői
miatt életet a felszínen el
sem lehet képzelni. A Venera—9 szonda leszállás közben érdekes dolgokat
figyelt meg. A talaj
felett
50— 80 kilométer magasságban a hőmérséklet plusz 50
és mínusz 50 fok között ingadozik és a légnyomás a
földivel azonos. Ilyen
körülmények
között esetleges
alacsonyabb rendű élet élképzelhető! Hogyan lehetne
tehát a légkörnek ezt a tartományát átkutatni? A rakétaszonda ugyanis gyorsan
eléri a talajt. Francia tudósok
javasolták: a
Venus légkörébe behatolt űrhajó, leszállás közben
bocsásson ki magából — ejtőei r.yő helyett — egy léggömböt, így
az lebegni kezd,
(mert a légkör elég sűrű),
sőt nem marad egyhelyben,
m e r t a keresztirányú szél soszéld o r n i k e z d i ( a z e gyes
rendszerék sebessége 20—50
_ í 0 0 kilométer óránként.) A
ballonos szonda
szerencsé,*
esetben megkerülheti a bolygót és műszerei
életcsírák
(baktériumok stb.) után kutathatnak.
Ha minden manőver sikerül, ezekre az érdekes kérdésekre az év végén — amikor a Venera—11 eléri a Venust — választ kaphatunk.
Gauser Károly

A rákos megbetegedések
gyógyításáról
9 Moszkva (MTI)
„Nem hiszek abban, hogy
lehetséges valamiféle univerzális gyógyszert találni a rákos megbetegedések
leküzdésére. Az nem valószínű, hogy
az évezred végére sikerül kiküszöbölni a rákot. A betegség korai felderítése, a
gyógyszeres kezelés fejlődése azonban
lehetővé teszi,
hogy a betegek mind
nagyobb
részét
meggyógyítsák" — jelentette ki a világhírű rákkutató, Nyikolaj
Blohin akadémikus, a Szovjetunió Onkológiai Kutató
Központjának igazgatója, a
Zsurnaliszt című szovjet folyóiratnak adott nyilatkozatában.
Blohin rámutatott: az átlagos életkor növekedésével
mind nagyobb a felderített

— és sok esetben halálos —
rákos megbetegedések száma, mert a rosszindulatú daganatok általában az idősebb korban jelentkeznek. A
rák egyébként, a közhiedelemmel ellentétben, ma nem
a leghalálosabb betegség: a
szív- és
véredényrendszer
megbetegedései következtében háromszor annyian halnak meg.
Érdekes adatokat közölt
Blohin akadémikus a betegség formáinak alakulásáról.
A Szovjetunióban például
ma kevesebb a gyomorrák
és a méhrák, nőtt viszont a
nőknél a mellrákos, a férfiaknál pedig a tüdőrákos
megbetegedések száma.
Ez
utóbbi jelenség
a nőknél
részben azzal magyarázható,
hogy a szülések ideje
ké-

sőbbre tolódott, a nők jelentős része nem szoptat. A
férfiak
tüdőrákjában
az
alapvető tényező Blohin szerint is az erős dohányzás —
a gyomorrákos megbetegedések száma különösen azokban a köztársaságokban alacsony, ahol a táplálkozási
szokások
egészségesebbek,
ahol sok tejet, gyümölcsöt
fogyasztanak — és kevesebb
vodkát isznak.
Ami a rák gyógyításának,
lehetőségeit illeti, a világhírű szovjet tudós szerint ma
a gyógyszeres kezelés kerül
mindinkább előtérbe. A legfontosabb a szovjet akadémikus szerint a betegség korai feltárása, s az, hogy a
beteg maga is tudja: betegsége gyógyítható, nem feltétlenül halálos, ha idejében
orvoshoz fordul vele
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Ü l é s t t a r t o t t a KISZ Szervezés és tartalékok

megyei bizottsága
Szegeden ülésezett tegnap,
csütörtökön délelőtt a KISZ
Csongrád megyei bizottsága
Bódi György első titkár elnökletévci. Részt vett a testület munkájában dr. Frank
József és Nemes Ildikó, a
KISZ KB tagjai, Pándi András, a KISZ KB osztályvezetője, dr. Sebe János, a megyei pártbizottság osztályveze tő-helyettese és Kiss János, a KISZ KB munkatársa.
A KISZ-szervezetek ifjú'
sági munkaversenyeket sze;rvező
tevékenységéről,
kiemelve az új, szocialista
munkaverseny-szabályzattal
kapcsolatos, teendőket. Hotváth András
és
Tulipán
Andrásné munkatársak tájékoztatták a testületet. A
mártélyi
országos
ifjúsági
képzőművész tábor munkájáról. valamint a további feladatokról Czakó János tett
jelentést a testületnek. Ezt
követően személyi kérdésekben döntöttek: Ösz Károlyt,
a KISZ Csongrád megyei bizottsága vezetőképző iskolája igazgatóiát — más funkcióba kerülése miatt — felmentették, és Lovászi Józsefet bízták meg
e feladat
ellátásával, aki eddig
a
KTSZ szegedi járási bizottságának titkáraként tevékenykedett

„Például

az

Az ifjúsági szövetség gazdaságpolitikai
feladatok
megoldását segítő tennivalóit
az MSZMP Csongrád megyei bizottságának állásfoglalása, valamint a KISZ KB
akcióprogramja alapján határozták meg. Mint ahogy
azt a megyei küldöttgyűlés
is megállapította: a munkaverseny-mozgalomban is fejlődésről, számszerű és minőségi előrelépésről számolhattak be. Megállapítható: a
KISZ-szervezetek megfelelően felkészülve, egységesen
értelmezték a
határozatot,
véleményezték a munkaverseny szabályzattervezeteket,
melyekben megfogalmazzák
a KISZ-fiatalok teendőit is.

A megyében eddig mintegy
10 termelőszövetkezetben készítették el a
munkaverseny-szabályzatot.
Míg az
állami gazdaságokban már a
meglevő szabályzatok szellemében
hirdették meg a
munkaversenyt, örvendetes
tény — állapította meg a
megyei KISZ-bizottság —,
hogy a szocialista brigádokban egyre több a fiatal. Jelentős eredmény: emelkedett
az ifjúsági és komplexbrigádok száma. A megyeszékhelyen húsz új ifjúsági brigád és huszonhárom
új
komplexbrigád
alakult.
A KISZ megyei bizottsága
elfogadta a beszámolókat és
meghozta határozatait.

Jelentkezés a dolgozók
általános iskoláiba
Az elkövetkező heteit ben
megkezdődik az új
tanév
a dolgozók általános iskoláiban, a jelentkezések azonban még nem zárultak le. A
továbbtanulni szándékozók a
dolgozók önálló általános iskóláiban, az általános iskolák mellett működő
tago-

újszegedíek*

zatokon, az üzemi
kihélyezétt osztályok szervezőinélés
a munkahelyi oktatási felelősöknél tájékozódhatnak,
illetve jelentkezhetnek. ,
Az Oktatási Minisztérium
tájékoztatót állított
össze,
amelyből az érdeklődők választ kaphatnak kérdéseikre.

Brigádok a városért

A szegedi városi tanács
társadalmi munkát szervező
szakbizottsága
titkárának,
Joó Antalnak egy nem is
különösebb hangsúllyal kiejtett mondatába kapaszkodva — „az üzemek, szociálista brigádok segítsége nélkül
sok mindenről
le kellene
mondania a városnak"
—
érdemes talán azon is elgondolkodni, miféle mozgató rugók hoznak lendületbe
egy-egy közösséget, hogyan
alakítható ki olyan üzemi
légkor, amelyben nem marad
segélykérés önkéntes
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nyezésekért sem mennek a
szomszédba.
Valószínűleg
nem a KSZV újszegedi szövőgyára az egyetlen a szegedi üzemek sorában, amelynek
közössége nem ismer
lehetetlent, ha önzetlen segítségadásról van szó. Hogy
mégis az újszegedi gyár 72
szocialista brigádjának társadalmi munkáiról szerettem volna a számoknál, adatoknál többet is megtudni,
annak az az oka, hogy Joó
Antal így folytatta elöljáróban idézett mondatát: ,.néldául az újszegedi KSZVsek..."
S ők hogy csinálják? Frányó József, a gyár igazgatója szavaiból idézhetném az
imponáló statisztikai adatokat, hogy tudniillik 1977-ben
4120 órát dolgoztak a város
szépítéséért, a gyermekintézményekért, s az öregekért,
bogy az idén a 810 szocialista brigádtag — nem számítva a gyárban és környékén
eltöltött „társadalmi
munkaidőt" — már 1700
ór-t, forintban aligha kifejezhető időt töltött közhasznú . tevékenységgel. De ne
ragadjunk le a számoknál,
keressük a miértet!
— A gyár dolgozói ott
vannak
minden, az egész
városra kiterjedő akcióban, a
Virágos Szegedért, az Egy
gyár — egv iskola, a Tíz
órát Szegedért
mozgalomba- . A szocialista brigádok
évente
vállalkozásaikhoz
irányé.veket, útmutatót kapnak, hogy a felajánlások ne
ússzanak a levegőben. A
pontosan körvonatozott értelmes célokat könnyebb elérni.
— S ezek megfogalmazácában milyen eszközök segítik a gyár vezetőit?
L = Például az, hogy az

igazgató — tanácstag is. Figyelemmel kísérem a város
életének alakulását, s ez
lehetőséget ad arra, hogy a
gyárikkal is megismertethessem közös gondjainkat. Minden tanácsülés előtt faggatom a szocialista brigádvezetőket, mi foglalkoztatja
őket. Elégedettek-e az új
menetrenddel, a tarjáni üzletekkel.
_ Előfordult, hogy ezek a
tájékozódó beszélgetések alapozták
meg hozzászólását,
interpellációját a tanácsúiésen?
rt^Sf
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körzetem, a 47-es itt van
Újszegeden, ahol lakom is.
S ahol sok szövőgyári család is él. Közvetlenek hát
tapasztalataim — s könynyebb számot adni választóimnak a
beszámolókon,
mit végeztünk, mit tervezünk. A gyárban tartott gyűlésekre meghívjuk a tanács
vezető
tisztségviselőit —
győződjenek meg maguk is
arról, ami az ittenieket foglalkoztatja. Amikor a városi tanács végrehajtó bizottsága ülését a gyárban tartotta, brigádokat
hívtunk
meg a tanácskozásra — a
munkásművelődésről, a gyári dolgozók szociális ellátásáról volt szó —, hogy a
helyszíni szemlén a vb-tagokkal együtt vegyenek részt,
s megismerkedhessenek a
tanácsi munkával is.
— Ismeri a lakóbizottsági
elnököket, a név front aktivistáit. hiszen többségük itt
dolgozik a gyárban.
— Meg ís keresnek. Most
éppen homok kell a gyár
előtt, tá-sadalmi munkában
épített járda utolsó kétszáz
méteréhez. A Hathá*aknál
elromlott egv szivattyú. Lakói
nj'ugdltosaink, persze
hogy segítettünk. A gyermekintézmények
közül is
azokkal é'énkebb a kapcsolatunk. ahová gyáriak gyerekei járnak. Azt hiszem, ez
te-mé^etes: az ember a
szűkebb lákókö-nyez*tóben
az ismert iskolában, óvodában úgy érzi.
önmagáért
dotoottv.
Emlékton a szövődéi Radnóti brigádnak, köszönőlevelek. a deszki délszláv óvoda,
a Mező Imre iskola, a Vidám Park, az alsóvárosi szociális otthon, a Töltés utcai
gyermekotthon, a tarjáni is-
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z utóbbi években oly sok alkalommal és oly sok fórumon esett szó
a szervezés fontosságáról, a szervezettségi színvonal emelésének követelményéről, hogy egyre nehezebb ezzel kapcsolatban újat mondva, olyan érveket felsorakoztatni, amelyek az eddigieknél nagyobb sikerrel győznék meg a vállalatokat e munka gyorsításának szükségességéről.
Erre pedig az egyre nehezebbé váló
gazdasági feltételeink között mind nagyobb
szükség volna. Hiszen — idézzük csak a
legismertebb okokat — a népgazdaságban
az extenzív fejlődés tartalékai nagyrészt
kimerültek, az iparban foglalkoztatottak
létszáma nem emelkedik, sőt, a legtöbb
területen csökken a következő években. A
további fejlődés forrása tehát csakis a
termelékenység növelésében
kereshető.
Mégpedig — a beruházási piac feszültségei miatt — elsősorban a belső tartalékok
feltárása, hasznosítása révén, aminek pedig köztudottan, és sok példa által igazolva, a szervezés az egyik legjobb eszköze.
Egyre több vállalat él a 3 M (mozdulatelemzés, munkatanulmányozás, munkakialakítás) módszerével, s nem ritka, hogy
ennek bevezetése után a termelékenység
másfél-kétszeresére emelkedik. Több vállalat alkalmazza — például a Dunai Vasmű, az Özdi Kohászati Üzemek, a Tiszai
Vegyi Kombinát — a nagyjavítások, felújítások szervezésében a hálótervezés
módszerét, s így általában a felére rövidíti e munkák időtartamát. S ugyancsak
a szervezés hatékonyságát igazolják a nehézipar és a kohó- és gépipar adatai is,
amelyek szerint a szervezéssel kapcsolatos
ráfordítások megtérülési ideje átlagosan
négy és fél hónap.
Mégis, bár egyes vállalatoknál és a
szervező munka egyes területein születnek
kimagasló eredmények, ezek inkább csak
példák maradnak — a törekvések a szervező munka javítására még korántsem
váltak általánossá, a vállalatok szervezettségi színvonala nagy eltéréseket mutat
A vállalatok egy részénél például csak
akkor tartják fontosnak a szervezést amikor a vállalat helyzete romlik. De nem egy
esetben még akkor sem „nyúlnak" a szervezéshez, ha a vállalat fejlesztése gondo-

kola, az újszegedi öregek
napközi otthona patronálásáért — hálás tekintetek,
gyerekműsorok. Tápai Sándornét, a Gera Sándor brigád, Kopasz Viktóriát,
a
cérnázó Zója brigádja gondozza. Április 23-án, vasárnap 357-en jöttek be önként
dolgozni, 39 ezer forinttal
gyarapították a VIT-alapot.
A ságvárisok hulladékponyvát kérő levele beszélgetésünk napját érkezett. Frányó
A jövő évre összesen 29
József textilképet mutat iro- millió rubel értékű fogyaszdája falán: idős emberpár, tási cikk kölcsönös szállítámaradék
anyagokból ra- sában állapodtak meg Pozsonyban a magyar-csehszlo" " • S S S
U
S
t
* vák belkereskedelmi állandó
bizottság szeptember 12—14.
aluli. Fiatalok. Ne mondja között tartott ülésén. A váhát senki, hogy az ifjúság lasztékcsere-szerződéssel egy
visszavonul, hogy passzív, időben aláírták a két mihogy nem lelkesedik a tár- nisztérium
tudományos
sadalmi megmozdulásokért
együttműködési megállapodását is.
Pálfy Katalin

kat okoz — akkor is inkább újabb és
újabb gépeket, állandó korszerűsítést szeretnének. Holott gondoljunk csak például
az igen alacsony átlagos műszakszámra, a
gépek alacsony kihasználására — a legtöbb esetben a meglevő eszközeikkel is
rosszul gazdálkodnak — ugyanakkor az új
fejlesztéseknél, nem egy esetben éppen a
szervezés gyengeségei miatt „újratermelik" az alacsony szinvonalat
A beruházási tervjavaslatokhoz például
csak a legritkább esetben készül szervezési tervdokumentáció, amelyben meghatározzák a munkafolyamatokat, szükség
esetén a munkamódszereket, és a berendezések működtetéséhez szükséges létszámot Minderre sok esetben csak utólag kerül sor, sokkal nagyobb nehézségek árán,
s jóval kisebb eredménnyel.
A beruházásokon túl jó néhány olyan
terület van még, ahol a szervező munka
színvonala alacsonyabb a szükségesnél. Az
a nemzetközi összehasonlítás például,
amely a nehézipari vállalatok termelékenységét mérte össze a hasonló jellegű,
korszerű külföldi vállalatok termelékenységével, többek között azt mutatta, hogy
az elmaradásunkat számottevő mértékbea
a különböző kisegítő tevékenységek, szállítás, anyagmozgatás, karbantartás alacsony termelékenysége, alacsony szervezettsége okozza. Nem véletlen például,
hogy éppen ezeken a területeken a legalacsonyabb a munkanormák alapján bérezett
dolgozók aránya.

S

a szervező munka javításának még
mindig az egyik legnagyobb akadálya a nem megfelelő szemlélet, a
szervezés fogalmának még mindig nem
egységes, ném megfelelő értelmezése. Sok
helyen például nem tisztázták a szervezés
helyét, szerepét, a szervezők hatáskörét a
vállalati feladatok között Nem egy esetben például kizárólag a számítástechnika
alkalmazásával, legfeljebb az ügyviteltechnika fejlesztésével azonosítják a szervezést Sok esetben pedig a működési szabályzatok módosítása, átalakítása a szervezők legfontosabb feladata — holott
munkájuknak a termelési folyamat egészére, a termelékenység növelésének valamennyi lehetőségére ki kellene terjednie,
K. J.

Választékcsere A szabadkai népfrontdelegáció látogatásai

A Hazafias Népfront városi bizottsága vendégeként
Szegeden tartózkodó Jugoszláv Vajdasági Dolgozó Nép
Szocialista Szövetsége szabadkai községi választmányának delegációja, Szirovica Antal vezetésével tegnap,
csütörtökön Algyőre, az olaj-

mezőre látogatott Ott JUratovics Aladár, az NKFV
szegedi üzemének vezetője
tartott tájékoztatót a vállalat termelésérőL
A városi tanácsházán Papp
Gyula, a városi tanács elnöke fogadta a vendégeket,
és ismertette a tanács munkáját. feladatát, a várospolitikában betöltött funkcióját, a városkép megtartására, formálására tett erőfeszítéseket.
Délután a jugoszláv testvérváros képviselői Kulcsárné Kiss Piroska városi népfronttitkár kíséretében Szőregen. a Tisza—Maro--szög
Tsz életével ismerkedtek. Tiszaszigeten népfront-aktivistákkal beszélgettek.
Ma. pénteken a József AtI tila Tudománvegyetem-e. a
! Családi és Társadalmi Ese* ményeket Rendező Irodába
látogatnak.

Magyarosztrák vasúti
államszerződés

Megkezdődött a komló betakarítása a Hevesi Állami Gazdaságban, ahol ötvenöt
hektáron termesztik a sörgyártásnál nélkülözhetetlen növényt. A komlószedést gépek
segítik

*

Csütörtökön
Budapesten
Pullai Árpád közlekedési és
postaügyi miniszter és Kari
Lausecker közlekedési miniszter aláírta a Magyar
Népköztársaság és az Osztrák
< Köztársaság vasúti államszerződését.
Az új államkőzi egyezmény a két ország közötti, a
határállomásokon
átmenő
vasúti forgalom, a közös pályaudvarok üzemeltetési kérdéseit szabályozza.

á
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postaláda
társszerzőnk
az olvasó

A

négylábúakról

A Magyar Országos Állatvédő
Egyesület Csongrád
megyei helyi
csoportjának
titkára, Onczay Gyula az állatok védelmében juttatott el
levelet hozzánk. Idézzük: „A
szegedi csoport hosszú évek
óta menti az elhagyott kutyákat. Menhelyünk
azonban kinőtte ezt a telepet. A
kutyák, macskáik etetése évi
10—12 ezer forintba keiül,
s ezt az összeget tagdíjakból, különböző adomáinyok-

Osz, eső, sár: menetrendszerű pontossággal érkeznek
fedezzük. Egy újszeged!
„
.
. .
_ A ,.
.,
,
,
, , idős asszony például 10 ezer
meg ilyenkor, szeptemberben Postaladánkba azok a levelek, forintot ajánlott fel a menmelyeknen irói a rossz utakon érik el otthonukat, munka- hely részére a napokban. A
helyüket, gyermekükkel az óvodát, az iskolát. A nyári port fejlesztéshez azonban
még
ke ene
6gy
— bor az meg nem éppen egészséges - még elviselik az ^
" ; hiszen
*
.
,
.
,,
...
. v e több a városban az elhaemberek. a sár azonban az otthonon kívüli világtól zar el. g y o t t kutya. Az állatszeretőÉrthető hát a mostoha körülmények között élők aggodal- ket szívesen látjuk minden
ma az esd* idő és a tél beállta előtt.
hőuap első és
harmadik
keddjén délután 6 órakor a
Bartók
Béla
Művelődési
«/ I
.
>
.*
Központban."
Valamit valamiért!
S hogy vannak állatszerető emberek, akik szót emelA Szatymazi utcából küld- kritikussá válik köziekedé- nek a négylábúak védelmébe levelét V. M., aki az ott sünk. Az őszi esők bekö- ben, bizonyítja T. L.-né leélő szülők gondjait is tol- szentével akkora a sár, hogy vele.
macsolja. Többen viszik in- nem tudunk kijutni a buszTarjánbam, a 329-es épünen gyermeküket az Ilona megállóhoz. Nem múlik el fettel szemben van e"y teutcad bölcsődébe, Óvodába. nap anélkül, hogy valaki el l e p a h o v a g ya( kran járnak
„Szörnyű, talán csak gumi- ^ ^
a n a g y ügyeskedé- lovas kocsik is. Egyet figyecsizmaban lehetne közieked- g e k k ö z b e n M , történne, ha lemmel kísér olvasónk nyár
ni Bontják az utoaten
a
óta. Reggel érkezik, és a loházakat, itt alakitják ki vaiameiym vauaiat egj Kei vak délig ott állnak, szaka-.
majd az Északi körutat. A kocsi sóder, vagy
néhány dó esőben, nyári hőségben
maradék törmelékeiket nem s z á] d e szka segítségével ké- is. Se enni, se inni nem kaptakaritják el a
járdáról, S 7 l t m _ ,.BV s z ű k k i B
nak,
ha
megmozdulnak,
e g y S Z Ű K Kl
08
kénytelenek vagyunk a ko,
*
1megveri
,-ven
őket
„gazdájuk".
BU21U
esi úton keresztül eljutal va- ^ j ^ o l e g y ember, egy ^ J g g * ^ o l v a r ö X amilahogy a gyermekintézmé- babakocsi elférne?
• kor az egyik állat összeesett.
nyig. De ott meg áU a víz,
„. o „
, . . . .
„„Miért
n » n uuzra.
bíznak uiytu
olyan emberre
s a rajta átgázoló jármüvek
„Higgyék el, Icipici rosszM
szereti
lefröcskölnek bennünket. De indulat sincs bennem,
tu- őket?"
kérdezi T. L.-né.
az Ilona utca másik feléről d o m > hogy sok gonddal-bajis nehéz megközelíteni
az . , küszködik a város, s n |
A C P f w A C 7 á | v \
óvodát. A Kisteleki utca fe2
DüIcSclVcSZciy.
lől töltötték a rókusi tavat, nem lehet mindent egyszers a nagy kofcsik óriási ká- re, de az iskolások miatt te,,
gyem

ffi'^ÍS^^J^
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Az
A TIT által hirdetett
eszperantó nyelvtanfolyammai kapcsolatban, szeretném felhívni a figyelmet
az eszperantó nyelv pedagógiai értékeire, amelyek
sikerrel hasznosíthatók az
egyéb nyelvek oktatásánál
is. Ezen a téren ugyanis
nagy tájékozatlanság uralkodik, amit bizonyít az is,
hogy a múlt évben meghirdetett eszperantó nyelvtanfolyamra csak egy személy
jelentkezett Ezzel
szemben a FIM Alföldi Porcélángyárban a megfelelő lsmertetés után 40 fővel indult az eszperantó tanfolyam, és a tanfolyamot látogatók közül hat fő részt
is vett a bulgáriai Várnában megrendezett
eszperantó
világkongresszuson,
ahol személyesen tapasztalhatták az eszperantó nyelv
értékét, és a helsinki békeertekezlet szelleméiben embereket egymáshoz
közel
hozó tulajdonságát.
1979-ben megyénkben két
nagy nemzetközi esemeny
lesz. Hódmezővásárhelyen
rendeztk meg az Ifjúsági
nemzetközi
eszperantó
kongresszust és az orvosegészségügyi
nemzetközi
konferenriát. Ez a két esemény gondolkozásra kell,
hogy késztesse azokat, akik
eddig nem vették komolyan
az eszperantót, és lebecsültek annak jelentőségét, mivel nem tudják azt, hogy
maguk az angol szakszervezetek is az
eszperantó
metlett foglaltak állást, és
hivatalosan
megkeresték
az ENSZ-tagállamok szakszervazeteit, és javasolták
nemzetközi nyelvként
az
eszperantót a nehéz angol
nyelv helyett. És azt sem

eszperantóról

niszter hívta fel az oktatással foglalkozó szervek figyeimét az eszperantó fontosságára. A felhívás eredményességét bizonyítja az
a tény, hogy a
teheráni
egyetemen az elmúlt évben kétezer egyetemi hallgató tanulta az eszperantó
nyelvet és a tapasztalat
szerint nagyobb
sikerrel,
mint az angolt, amelyből az
oktatási miniszter megállapítása szerint a diákok hétévi tanulás után egyetlen
angol mondatot sem képesek hiba nélkül kimondani
vagy leírni.
A Népszabadság
1978.
augusztus 17—i száma közli
a TIT-nyelvtanfolyamok új
tervezetét.
Nyolc félévi
alapképzés után még négy
félévi középfokú társalgási
tanfolyam. Ezzel szemben
a
Svájcban
megjelenő
Educateur című folyóirat
közli a berni egyetem nyelvészének, Claude Pirannak
a tanulmányát, amelyben
felhívja a nevelők figyelmét, hogy az eszperantó
nyelv oktatása esetén 167
órai oktatás után ugyanolyan tudásszint elérhető
az eszperantó
nyelvből,
mint 1700 órai oktatással
az angol nyelvből. Tehát
az eszperantó nyelv
tízszer rövidebb idő alatt elsajátítható, mint a nemzeti
nyelvek.
Mint az eszperantó nyelvnek 51 év óta ismerője és
használója, szeretném felhívni a figyelmet az eszperántó nyelv óriási pedagógiai értékeire is, amelyek
hasznosíthatók a TIT-tanfolyamokon oktatott többi
nyelvnél is.
Nagy kár, hogy a mai
magyar társadalom az esz-

dott nyelvet, pedig ez az
összetákoltság (amely sok
nemzeti nyelvnek kiegészítő része) azt az alapozó
értéket adja az eszperantónak, amely lehetővé taszi,
hogy az eszperantóul tudó
több ezer szót felismer az
angol, francia, görög, latin,
német, olasz, orosz, portugál, román és a spanyol
nyelvből,
mint
amely
nyelvek több ezer szóval
hozzájárultak az eszperamtó nyelv szókincséhez,
Sajnos a történelem arra
tanít bennünket, hogy az
egyén olvassa és ismeri a
történelmet, de neim minden esetben vonja le a
tanulságot. A ma embere
is természetesnek
tartja,
hogy az autó, vonat és repülőgép gyorsabb és kényelmesebb
közlekedési
eszköz, mint a ló vagy ökör
által vont szekér, de abban
kételkedik, hogy a mai kor
nyelvésze a mai nyelvekbői különb és logikusabb
nyelvet tud
összetákolni,
mint amilyet az irni-olvasni nem tudó ősember alkotott.
Es ez a gondolkodásmód
az oka annak, hogy az Ady
által iskolai oktatásra javasolt
eszperantó nyelv
mostoha gyermekként kopogtat évtizedek óta az iskólák ajtaján, pedig
a
nemzetközi nyelvet
Marx
már 100 évvel ezelőtt fontosnak tartotta. Az emberiség fejlődése és e fejlődést biztosító világbéke érdekében nem ártana kissé
többet foglalkozni az öszszehasonlító
nyelvészettel,
és a magyar nép nyelvi ráutaltságával,
Korsós Lalos

tudják sokan, hogy Irán- perantót úgy isimeri. mint
(Hódmezővásárhely)
nár Lajosné (Bal fasor 31.). (Szekeres u. 29.) leveleben
ban maga az oktatási mi- egy összetákolt, összelopkoFáncsi u. 69/A
u
Undkáját a Rózsa Ferenc su- olvastunk. Vasárnap az alAz
építkezések
sajnitf gánttl tókolába vitte olva„rendetlenseggel"
járnak, g ó n k
tanévnyitó napján ^asonk amikor észrevette,
V
gy ereK6K
bár ez nem törvényszerű. A s z u I a k
.
egy balesetet. Hajszálon
mú- ezt
megcáfolja levelében: ÁFÉSZ szegedi ügyvezetője,
J
valamit valamiért elv azon. syerekek bokáig érő beültek az önzetlenül, rogpetőfitelepen több Hfidör
István
válaszolt!
de
M
utas oki k ö z t ü k s z ü l e l
ban csuk bizonyos hutáruk vízben vonultak, térdig sá- ™es:1 netaui ott nagyon, itez- o l v a s ó n í k a k é t g y e r o k k e l , mint egy éve
adták be „Sajnálatos körülmény okozközött érvényes. Nem elég a rosan. Nem merjük idézni, ,
wurawj
KISKOCSI- órákig a hatása alatt volt. igénylésüket a második pa- ta a zárvatartást, mert a bolt
feenbö ú j lakókra gondolni, ^ „ynden hangzott el ott „ f u ^ a Ttera föfett o S l P**™* P 0 0 1 0 5 időpontot, a lackra, s azóta sem kapták vezetője és helyettese beteg
az ott élők sem erezhetik az
getteK
a
nsza
.
iQiott^
oaa k o c s i r e n d s z a m á t n e m olvas- meg.
lett, s boltvezetőket munkaA
ú j születése közben ugy ma- »>*<*•• A lényeg: jó, iskolába vissza. Közbén kiszálltak, a t u k
levélben
í g yC Ja V olán
Zemó Györgynének (Far- erchiány miatt nem tudtunk
.
•<
j vezető
A. r utat szeretnénekíi_ va- pilUTeken
r u l l arülzrin ugrándoztak.
íiffrnri rir\-rta LT
Av á l l a l a t
gukat,
mintha ostromállapot
^ 'd j a' felelős kas a 19.) az utcai esernyő- soron kívül beállítani. Azóta
lenne körülöttük. Olvasónk íamermyien. S a „ludas" —
szóló idegenek azon- s é g r e v o n n j k ö n n y e l m ű dol- javítóról szóló riporttal kap- sikerült munkatársakat
át1
1
javaslatán 1 kellene gon_ * 18 egy valia^
^ ^ f
"
csolatban van megjegyzése, helyeznünk, így a bolt üzeA cikkben olvasott
Steiner melését biztosítani tudjuk."
dolkodni: „ . . . h a ott eükez„ ,
™ ormán ősei.
ff
—
•
dódnek az építkezések, való- I a t : 3 DfcMAHZ az íaKoia es
olvasónkkal együtt
kér- tást vezetne be a buszokon kisiparos neve — mint írja
Lapunk
augusztus
30-i
színű, nem a sugárút, ha- a pártiskola között kábele- Jük a hídnál dolgozó szere- ^ udvariasság
érdekében: — márka a szakmában, Stei- számában megjelent a Szatiem a Szatymazi utca felől ket fektet le. „Az árok ki nlöket,
ne hagyják örizetle- j<j kellene írni, hogy nem ül- ner Mária pedig a szakma badság filmszínház átalakíü1,
elindítható
allapotban het le a tizenéves, mert oi- továbbvivője és éltetője, aki tásáról szóló cikkben közölszállítjak az
építőanyagot van ásva, a fél járdát elfogezt a gepet.^ És a szülőket csóbben utazik, a kisebb se, mindig becsületesen, jól vég- teket a városi
beruházási
vállalat az alábbira módosíÍítoi ^°sugarút^felóli a '''bejlira^ lalja . . . Örömteü dolog, hogy kérdezzükT ők hol
voltak mert letapossa a széket, hol- zi munkáját,
totta. „A mozi
c'ektromos
tát, es zsákutcát kialakíta- építünk. De a munkának, az azon a vasamapon?
ott ezért a kiváltságáért egy
vezetékeit tűzrendészet!
és
ni. No, & kötelezni azokat, ú j születésének nem feltétfillért
se fizet. Nem hisszük, Válaszol
szabványossági szempontból
akik a házakat
bontják, i O T velejárója a rombolás." r „ „ _ L L
hogy névtelen levélírónk koa moziüzemi vállalat vizstop
a járdákat takarítsák ^ . „ „ n k tisztában vannak i O r O K D O D
^y^gendedtá
^ndezt.
gálta felüL
Megállapította,
az
illetékes
azzal, hogy némi kényeiKovács Gáborné Szentes- variasságra kedl nevelni
a
hogy a régi szeréi és tűzveAugusztus
18-án
Apró szélyes, és nem felel meg az
Hasonló tartalmú az a le- metlenséget vállalniuk kell, rőt küldött levelet, amelyben gyerekeket,
v ö is, amelyet
Vargáné de a közlekedés
alapvető beszámol arról, hogy
auH B.-né (Dugonics u. 42.) bosszúságok cím alatt jelent előírásoknak. Ezért kell a
olvasta az újságban, meg egyik olvasónk panasza: teljes hálózatot újra elkészíCsanádi Máriától kaptunk, feltételeiről csak nem mond- g l ? z t u s
Szegeden jár- art
a Thököly úton levő 45-ös teni, és nem a helyi tűzoltó.
... _ . „
„ _ , ,
, ,
, .
. takor miként udvarolt
a hogy propan-butan
gazból
zárva ság felszólítása miatt."
csak az utcát, a kornyékén hatnak l e Hiszen varja őket b u S zsafőr vezetés
közben jobb az ellátás, legföljebb a bolt hosszabb ideje
összeállította:
dolgozó intézmény nevét kell a z Iskola, az óvoda, a mun- e gy hosszú hajú hölgynek, s második palackra kell várni van.
A
Szeged
és Vidéke
Chlkán Ágnes
„behelyettesítenünk".
„Art kahely.
közben miként úsztak meg egy hónapnál tovább. Mindhiszem, nemcsak nekem, de
az összes. Repülőtéren laMár február is ide ért, de még a nyerő nevét
Egy férfi, Malatinszky Mihály kijött velük,
Génr.en Eszter:
kóknak és a 600-as
ipari
nem közlik az újságok. Keserűen gondoltam rá. Serénykedtek, jöttek-mentek, úgy megvoltam leszakmunkásképző intézet tade már feledésbe is ment. A Csongrád megyei pődve, hogy azon eszeltem, nem jó lenne, az udHírlapot járatom, egy vasárnap, ebéd után le- vari ajtón elillanni? Aztán megerősítettem manulóinak, dolgozóinak gondheveredve kezdem olvasni. Szemembe ötlik: Ba- gam, csak nem esznek meg!
ja is, amiről írok. Ha van
lástyára viszik az országos „Családi nevelés" páMikor aztán be lett állítva, egy nő kérdezgeegy kis eső, a járda hosszú
lyázat nagydíját. „A Rög gyermekei" jeligés a tett, én feleltem, akkor már megbátorodtam.
szakaszon használhatatlan. A
tulajdonosa.
Azt üzente Ortutay Zsuzsa, hogy február 15-én
téglagyár előtti
szakasznál
Fölugrottam a heverőről, vittem az újságot, lme es zr t a díjkiosztás, de személyesen felmenjek,
testvérhez, szomszédhoz, mindenkinek kérked- t a k
meg akar ismerni. A tévések itt is itt volkorábban salakos volt. Most
tem vele. Olyan izgatott voltam, hogy a sütő he- ahogy vettem át a pénzt, azt a jelenetet
a posta emberei dolgoznak
123.
- - - - nyomkodtam
- lyett a tűzhelybe
a lepényes
tep- örökítették meg. Közé lett sorolva a többi tvitt, kezdik betemetni a vejelenetnek: Ezek a tévések 280 forintot küldtek.
Kacsalodtam
a
gondolattal.
De
jó
lenne!
Csak
sit.
Aztán
peregtek
a
dolgok
szálába!
zetéket, s a nem túl jó út
Szép volt a díj átvétele. Az a nő, aki lent
helyett rosszabbat, agyagosat gondolatot''' o S o s ^ é T k t á f t á d V p á l X t t
Megírtam a feladóvevényt, vagyis elküldtem, volt a tévésekkel, bemutatott Ortutay Zsuzsáhagynak maguk mögött A
Meg CMk egy hetem lett votoa az ttásra a T is m e g a személyazonossági könyvem számát. Kap- nak. Nagy, hosszú terem, megterítve enni-innivalóval, hordták a feketekávét. Odajött egy verövid
betonozott
szakasz
zető ember hozzám, azt mondja: Mint kerestetután, a vasúti átjárónál is ben kijött dr. Juhász Antal, biztatott, hogy íra lkotm
y
ZSlnÓ 0k
keUé
J?™^ ,
f" '
j' '
" tem én magát? Személyesen lent jártunk Balásjam le a régi hagyományos gyermeknevelést
1
agyagos az út- Esős időben
tyán. Azért késett a díjkiosztás, mert az első díMég
akkor
ls
tiltakoztam,
hogy
vegyem
fel
a
kek.
Voltak
nyolcan.
Alig
talaltak
meg,
mert
enmenjünk gyerekestől az útjas nem került elő. Ortutay Zsuzsa olvasta fel a
versenyt egy és több országgal. Kevés az idő.
gem csak Gémes Eszternek hívtak, nem használ- pályázat
eredményét, országosan 222 pályamunka
testen? Ilyenkor az is még
tam
az
uram
nevét,
mert
meghalt,
csak
a
maHúgommal szedtük a kukoricát, az is bizta
érkezett be. Hat külföldi országból pályáztak,
veszélyesebb."
gam
nevét
mondtam.
De
ide
így
írtam:
özv.
Vetott, minden este megírhatsz négy levelet, letiszö elsorolta az országok nevét is.
Kazi Géza (Odesszai kör- tázni nem muszáj! Addig küszködtem magam- szelkáné.
A régi nevelést megírók meg a jelen neveKérdik
a
helybeli
rendőrt
a
presszó
előtt,
ö
űt 22.) mint írja, a KISZmal, nekiláttam. Csak az első nyomot megtalálnem ismeri, hanem menjek be ide a téesziro- lést megírok mindkét fél első díjat nyert. Ugyan1 akó telep és a Fürj utca la- jam! Aztán megy Néha napokig nem jön meg —
^ r b i r t ö s m e g todják möTidani m i ^ e n t á g úgy ment a második és a harmadik díj is. Az
nevét. Odamennek, ott nagy riadaiom támad, elsó díj nyerésben azért _én lettem az első, mert
kói is megértéssel vették tu- I J ^ S ^ J S S ^ ^
domásul azokat a nehézsége- gyon ügyesen rájöttem, ment mint a karikacsa- mikor mondják, hogy a tévétől jönnek, mert ép- én egyedül írtam, és csak hat elemit végzett vapás.
pen azelőtt volt valami vizsgálat a téeszirodán. gyok. A jelen nevelést hat pedagógus meg egy
ket, amelyek az ú j híd épíHat este 24 levelet megírtam, nagy levélbori Mindenkinek útja volt, senki sem akart szóba igazgató végezte. Ök utánam következtek. Mitésével jámak. Elviselik a
kor szólították a nevem, olyan szorongás volt a
zajt, a port, az alkalmankén- tékba tettem, feladtam Balástyán. Piszkos dol állni velük.
keblembe, alig tudtam menni, örömbeli szorongozatban ment el.
Amikor megtudják, miről van szó, akkor már gás volt. Mikor vége lett a díjkiosztásnak, sorti vízhiányt, és sok más ké& T
hirdete5be n
hogy
T
" f J ^ o
tömörülnek, tanakodnal^ nem ismerik Olyanok, b a a l U a k ' a gratulálok, újságírók, mind kérdezett
f '
nyelmetlenséget is. „Azt te , Z
1970 decembereben értesítik a nyerőt Igen ám, akikkel mindennap találkoztam. A gépállomás- v a i 3 m i t Kaptam nagy tapsot! A tesvéremme!
tudjuk — frja —, hogy nincs csakhogy
én egy leragasztott másik kopertába sal vagyok szemben. „Nem ismerjük." Mire egy m e n t ü n k el Töröknével
itt az ideje a szép új járda
nem írtam be a nevem és a lakcímem. A jel- lánynak eszébe ötlött, hogy én vagyok. Aztán
'
megépitésenek. De mar-mái igém: „A Rög gyermekei" volt,
már az idősebbjei te tudták.
(Folytatjuk^
lJ^L/5*
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Mindig
magam
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Péntek, 1978. szeptember 15.

Magtárból
múzeum
Múzeumot rendeznek be
az egykori kalocsai
érseki
magtárban. Az épület termeiben
kocsigyűjtemény,
mezőgazdaságieszköz-gyüjtemény kap helyet, és itt
lesz az országos paprikamúzeum is.

Karneváli
Tegnap, csütörtökön délután a Bartók Bála Művelődési Központ nagytermében
kiosztották a 12. szegedi ifjúsági napok karneváli díjalt A több mint 50 produkciót a hivatalos
zsűri
és a felvonuláson részt vett
KISZ-alapszervezetek véle-

Sxeptember 18—23.

Honvédelmi köny vnapok

A honvédelem egyik fő
tényezője
nyugalmunknak,
békés munkánknak, a biztonságnak. A növekvő érdeklődésnek tesznek
ezért
eleget, amikor szeptember
18. és 23-a között Szegeden
megrendezik a honvédelmi
könyvnapot a Zrínyi Katonai Kiadó és a néphadsereg.
A honvédelmi
könyvnapok
keretében könyvkiállítás és
-vásár is lesz a Zrínyi Kiadó legfrisebb és korábbi
kiadványaiból.
Az eseménysorozat megnyitóját szeptember 18-án
tartják délután 3 órakor a
KISZ városi bizottságának
nagytermében. A megnyitót
irodalmi műsor követi, fővárosi művészek közreműködésével. Szeptember 19-én több
helyen tartanak író-olvasó
találkozót, így a városi Űttörőházban a titkosírásról,
délután 3 órakor.
Szeptember 20-án, délután
3 órakor a Radnóti gimnáziumban dr. Csorba Csaba muzeológus folytat eszmecserét a magyar várak
krónikájáról. Ugyancsak 20án a Szegedi Ruhagyárban 3
órakor „A mi hadseregünk"
címmel író-olvasó találkozó
lesz. Újvári Imre László alezredes, a Néphadsereg című hetilap
rovatvezetője,
több irodalmi alkotás szerzője találkozik a gyáriakkal.
A Juhász Gyula
Tanár-

képző Főiskolán tanároknak
tart konzultációt Gábor László alezredes, a Zrínyi Kiadó
képviselője, « valamint dr.
Bodó László, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia főtitkára.
Vajda Péter, a Népszabadság külpolitikai rovatvezetőhelyettes szeptember 21-én a
KISZ megyei iskoláján, Réti
Ervin,
az Esti Hírlap rovatvezetője pedig a Fegyveres Erők Klubjában találkozik az olvasókkal. Szeptember 23-án, szombaton este
zárulnak
a
honvédelmi
könyvnapok szegedi eseményei a JATE-klubban.

Az ú j tanév első napjaiban háromhónapos
szünet
után ismét megjelent a
Kincskereső
című ifjúsági
irodalmi folyóirat. A szeptemberi szám részint a nyári
emlékeket idézi, részint folytatja a korosztályhoz szóló
versek, prózai alkotások közlését A nyári emlékéket
eleveníti fel az az összeállí-

Alföldi
tonulmonyok
Űj tudományos fórum szü- víztermelés hatásáról az árletett: az Alföldi
tanulmá- tézj vizek nyomásváltozásányok. A Magyar Tudomá- ra (Rakonczai János), a gaznyos Akadémia földrajztudo- dasági környezetek taxonómányi kutatóintézetének al- miai szerkezetéről az Alfölföldi csoportja a gazdája, dön (Krajkó Gyula), az agátalakulásának
amely Békéscsabán
műkö- rárvárosok
jellegzetességéről
dik, de az egész Alföldre ki- néhány
terjedő figyelemmel.
A (Becsei József). További érkönyv folytatást is ígér, mi- dekes témák, az alföldi inkapcsolatrendvel I. kötetként jelent meg a tercentrális
tizenegy egybegyűjtött ta- szer az interurbán telefonhínulmány. A szándékokról vások alapján (Tóth Jozsej),
történeti
pedig az Előszóból megtud- a vonzáskörzetek
hatjuk, hogy a sorozat „hi- kialakulásának és változásálehetőségei
vatása az Alföld egészére nak vizsgálati
kiterjedő földrajzi környezeti (Dövényi Zoltán), a telepükutatások közzététele geográ- lés- és területfejlettség kapfusok, területi tervezők, gaz- csolata az Alföld részleges
központjainak
daság és közigazgatás terü- középfokú
letén dolgozók számára egy- ipari fejlettsége alapján (Simon Imre), Békés megye
aránt".
Az alföldi csoport öt esz- zöldségtermesztésének fontoföldrajzi problémái
tendeje dolgozik, s kezdettől sabb
szerepelt terveiben olyan tu- (Mosolygó László), a közúti
dományos fórum életrehívá- forgalom alakulásának főbb
az Alföldön
sa, amely helyt ad az or-tendenciái
szág különböző helyein fo- (Tánczos-Szabó László) és az
lyó kutatásoknak. Így már Alföld-kutatás feladatai és
az első kötetben is érvénye- lehetőségei (Zoltán Zoltán).
sül a szándék, hiszen nemEz utóbbi tanulmány egycsak az akadémiai kutató- ben bizonyos programot is
csoport munkáit találjuk föl felvázol. Folyamatos kutatóbenne, hanem szegedi és
debreceni tudósok tanulmá- munkát igényel az Alföld
demográfiai
viszonyainak
nyait is.
gazdaságának
Nem árulnak el túl sokat változása,
' a kötet tartalmáról a tudo- strukturális változásai s a
mányban járatlanoknak a település- é s életkörülmécímek, de azt egyöntetűen nyek témaköreiben.
bizonyítják, hogy az eredeti
A
tanulmánygyűjtemény
szándék szerint az egész Al- természetesen
nemcsak a
földre kiterjedő tudományos földrajztudomány
számára
figyelem vezérelte a szer- fontos és érdekes. A gazdálkesztőt. Szó van a könyv- kodás, az igazgatás, a közben a természetföldrajz le- lekedés
és más ágazatok
hetőségeiről a Dél-Alföld szakembe-ei
is nagy ha-*
energiabázisának felkutatá- szonnal forgathatják, s küsában (Jakucs László),
a lönösen a tervezésnek ígér
Duna—Tisza közi hátság ho- fontos ismereteket, következmokformáiról és a homok- tetésekre és tendenciákra vomozgás szakaszairól (Borsy natkozó tájékoztató adatokat
Zoltán), * délkelet-alföldi és értékelést.

dijak

ménye alapján értékelték. A
következő sorrend
alakult
ki:
Első helyre került a Szegedi Építőipari
Szövetkezet
Hatékonyság—minőség, valamint a textilművek Tiltakozás a neutronbomba ellen című
élőképhez. J u talmuk 4-4 ezer forint. Második lett a városgazdálkodási vállalat VIT-ről szóló és
a sándorfalvi községi KISZalapszervezet a Szegedi Nemzeti Színház
költözködését
bemutató élőképe. Jutalmuk
3-3 ezer forint. Az alábbi
hét produkciót 1500-1500 forinttal díjazta a zsűri:
El—VIT vetélkedő (posta) ;
Jancsi
és Juliska
(AFIT); Mundial '78 (IKV);
Kiskapuk a nagykapuk mellett (konzervgyár);
Közös
Piac a Marx téren (DÉMÁSZ); Békét akarunk (gabonaforgalmi vállalat); Mezőgazdaságunk
történetéből
(Maros Tsz, Deszk).
A pénzjutalmakat Novákné Halász Anna, a városi
KISZ-bizottság titkára adta át az alapszervezetek képviselőinek.

Partra vetett halak?
Interjú egy szegedi színésszel,

1978-ból

Például Mentes Józseflel.
— Nem is oly régen aktív unhat a szakma és a közönOlybá tetszik, vele soha nem közéleti tevékenységet
foly- ség. Ámde a kettő ok-okozati
történik semmi. Színész, kis- tattál a színházban. Egészen összefüggésben áll: a közönembereket játszik,
hamu- pontosan: párttitkár
voltál, séget a szakma (szinházvezeszürkéket. Dúrja a
haját, nyolc éven át. Mi a vélemé- tés, műsorpolitika, rendezői
homlokát ráncolja, ha szere- nyed, úgy általában, a szín- ízlés stb.) orientálja és persze fordítva, de mindig vapeiről faggatom, cigarettát házi demokratizmusról?
gyújt a másik után, mire ki— Ki tudja, létezik-e? laki (valami) diktál. Vajon
nyög pár jelentéktelent. Hu- Mindenesetre a gyakorlatban a feladatnélküliség és a kis
méltatlanságának
szonharmadik évadját kezdi más. mint az úgynevezett szerepek
Szegeden. Majdhogynem ér- üzemi demokrácia. A szín- ingoványára süppedt szegedi
dektelen hát, hol járt, mit háznak vannak szerződtetett színészek sorsa a nézőtéren
csinált előtte. (Máskülönben és kinevezett tagjai. Ha ke- vagy a színpadon, netán a
a Néphadsereg Színháznál ményen fogalmazok, azt kell színfalak mögött alakult így?
kezdte, majd Szolnokra ke- mondanom, az egyiknek in- Varietas delectat — mondja
rült, egyetlen évadra.) Íme a kább csak kötelességei adód- a latin, s a változatosság
érvépárbeszédünk szüzséje, ter- nak, a másiknak jogai is gyönyörűsége igazán
nyes a színházra is. Hanem
mészetesen rövidítve.
hozzá.
— Mi akadálya
például, a hazai színházi élet szer— Mi indított arra, hogy
hogy
műsorterveket,
vagy kezetében a helyi társulatok
itt vessél horgonyt?
más, az egész
társulatot elképzelhetetlenek helyi szí— Ha jól meggondolom, érintő
nyilváno- nészek nélkül. Akik a folynem színházépületekhez, ha- san is kérdesekel,
tonosságot, az állandóságot
megvitassanak?
nem emberekhez szerződünk.
biztosítják, akikre bejön a
—
Amíg
a
művészeti
taRendezőkhöz, társaikhoz, a
publikum: horribile dictu: a
nácsok
sem
egyebek
a
forközönséghez. Egy színész élebérletes, s akik által (s nem
tében az a szép időszak, ami- malitásnál, korai ilyesmiről árán) ismerhetőek meg az ú j
beszélni.
kor jó a színház, s akkor jó
időszakban szerzemények, akik a szína színház, ha ez a közönség — Az elmúlt
ház mindenkori színvonalát
alig
dolgoztál
a
színházban.
véleménye, s ha a színész
jelentik és garantálják, akikMégis,
mivel
teltek
a
napis így érzi, vagyis törődnek
től általában vonzó
vagy
vele. Nem
eggyel-kettővél, jaid?
mattszürke
egy társulat
—
Szerencsére
akadtak
hanem lehetőleg valamenymunkája. Nem lehet nekinyivel. Nekem inkább a ko- külső munkák, filmeztem. A látni minden évadnak merőDübörgő
csendben,
az
Illetrábbi evekben jött ki a lében ú j színészekkel, az efpés, Komor István, Bozóky lenekben, a Pote/ociban. S fajta zsákbamacskákért bárIstván idején. Hogy Svejket feladatot kaptam a szegedi hol megfizetik a tanulópénzt
játszhattam, Lukát az Éjjeli tévéstúdió Kincskereső mű- A tíz-húsz éve Szegedre telemenedékhelyben,
de akkori- sorában, meg főszerep várt pült színészek — a névsorolban ment a felejthetetlen Az egy török darab rádióválto- vasás mellőzhető — helyzete
ügynök halála is, amiben zatában, még nem hangzott jelenség. Nekilódultak, csispeciel nem voltam benne. el.
— Tavasszal visszaadtad a náltak valamit, de igazán
Olyan műsortervek
készülnem futhatták ki formájutek, hogy a társulat zöme kisszínffázi Sütő-darab Fü- kat, remízbe vagy talonköfeladathoz jutott, ki-ki
a gedesét.
— A próba nélküli beug- zeibe kerültek idő előtt, míg
neki megfelelőhöz, amelyben
mellettük kisüstökösök zúgképességei kamatozhattak. A rást, ennyi idő után, méltat- tak-robogtak tova
anélkül,
klikkszellem ugyanis aláássa lannak éreztem.
hogy a szegedi színház jelen— S az új évadra?
tas, melynek darabjait
a egy kollektíva jó közérzetét,
— Két szerepet is próbá- tékenyen moccant volna előMártélyon megrendezett har- a kívül rekedtek úgy vergődlok.
Eltávozott kollegámtól re. Most hihetik okkal, hogy
madik
Kincskereső-tábor nék a benfentesek
között,
veszem
át a Sosem
lehet mindenki jó, aki érkezik,
résztvevői
készítettek. A mint a partra vetett hal. Bár,
csak a kéznél levő, az evitudni
ügyvédjét,
és
az
egyik
gyerekek versei, riportjai és csuda tudja, akkor fiatalabb
dens, s már bizonyított makérő
leszek
Gogol
Háztűznéképregényük fantáziagazdag- voltam.
zőjében. Mindkettőt szívesen rad a közömbös?
ságról, felkészültségről árul—
Pesszimista
vagy?
csinálom.
kodik. A táboréletre utal a
A „szegedi színészek" sor— Frászt. Ha az lennék,
hátsó borító rajza, Szykszsát határozatok, rendeletek,
régen
továbbállok.
Csupán
nian Wanda munkája — ő
meg nem oldEnnyi az interjú, tárgy- paragrafusok
készítette
a
szeptemberi fontolgatom, mi lehet az oka,
hatják. Gondoskodni
róluk
szerűen.
Tolakszik
a
kérdés
hogy
egy
Idő
óta
szerepek
szám szép illusztrációit.
csak a színházon belül lehet.
dolgában nem gondolkodnak persze, miért a fenti dialó- De nem
jótékonykodással,
Felhívás jelent
meg a bennem. Csalódást keltettem gus éppen Mentes Józseffel
Kincskereső szeptemberi szá- volna? Mikor és miben? Ügy és éppen most, amikor csönd hanem érdemes ajánlatokkal,
mában: jelentkezésre szólít- tapasztaltam, nálunk is lét- ül körülötte. Sorsa tipikus, a aminek tétje van, ahol a
ja az országban működő rehozható jó színház, s alig helyi színészé, a szegedié. maradék kvalitások kiderülhetnek és megmérethetnek.
Kincskereső klubokat, bará- hiszem, hogy a társulattól Vitatják,
okkal,
szükség Hogy
a színész sorsa ott dőlti köröket, szakköröket.
van-e
a
megtelepedett
műfügg, nem az állítja össze a
jönfel,ahová ez rendeltetett:
A versanyag élén Szergej műsort, osztja a szerepeket. vészre, aki azzal a fenyegető a színpadon — és ennek köszámol, hogy vetkeztében a nézőtéren.
Jeszenyin szép
költeménye Persze reménykedem: a hul- kockázattal
áll. Közli a lap Julián Tu- lámvölgyeket
előbb-utóbb könnyen megszokhat jak, félreállítják, akire egyként ráNikolényi István
win, Ernst Jandl
egy-egy hullámhegyek követik.
versét — a magyar költészetet Jankovich Ferenc, Aprily
Lajos, Szepesi Attila és Zelei Miklós képviseli. A lap
olvasói ezúttal Kiss
Anna
költői birodalmába pillanthatnak be. s olvashatják a
költőnő két érdekes versét.
Két elbeszélés köszönti a
Dr. Andrzej Rzymkowski számított. Vonattal jött Szol- ma nélkül nem tudni, mir
150 éve született Lev Tolsztojt, a XIX. századi orosz építész, s a koszalini tech- nokig, s ott fújta fel két lyen lehetett...
hosszú
csónakját,
irodaiam legnagyobb alkotó- nikai főiskola tanára. „Ci- méter
S ahogy képzeletben kövilben" — s én így ismer- elejébe pakolva a kis sát- vetjük együtt vízi útja álloját.
holmit, másait, telnek a papírlapok:
tem meg őt — a vizek ván- rat, néhány meleg
A prózaanyagban
Tőke dora. Kőszálin
lengyelor- meg fazekát, takaróját. Út- a tanár ú r rajzol. A tűzPéter novellája mellett Pet- szági város, újságja — la- közben feljegyzéseket is ké- helyépítési technológiát,
a
rolay Margit Petőfi iskolája punk testvére. Ottani kol- szített, hát pontosan meg- szederbokrot, mely jóllakatmondhatta: délután öt órata. a szilvafát, hogy össze
című elbeszélésének első ré- légáink, barátaink üdvözle- tíz
perckor kezdett úszni a ne keverjem
tet hozta, olvasóinknak is
az almával.
sze található. A Viadalok,
módon Hiszen társalgásunk
néme— meglehetősen
kalandos, csónak. Szokatlan
csaták,
kalandok
sorozat legalábbis regényes
körül- evezett: menetiránynak arc- tül folyt — hát nehogy félmostani szemelvénye az in-mények között — a tanár cal. hogy láthassa maga előtt reértsük egymást.
kikediánok világába
kalauzol. úr, aki külső munkatársként a vízi utat, s hogy
Útközben aztán
elszórarülhesse az úszó fatönköÉrdekes színfolt Kosztolányi gyakran ír testvérlapunkba. ket, örvényeket
koztatta a vízparti élet, a
Az üdvözlet vizén jött, Andrtudat, hogy esetleg
Attila
Dezső Állatok beszéde című zej Rzymkowsktnak. a koÉjszakai szállást — mint ő sirja fölött evezett el csómunkájának néhány részlete, szalini yachtklub elnökének
mondta: első osztályú ho- nakjával, s az építésszemmel
s egy drámai jelenet. Az iro- — gumicsónakján.
telt — nehezen talált, alig- vizsgált gátak látványa. Sok
dalmi anyag mellett találhaMert elhatározta, a hűcsodálója akadt. Kis csótó könyvismertetés ós anya- vös lengyel nyarat a meleg alig akadt kikötésre alkal- nakkal a veszélyes
árban
mas
hely.
Aztán,
amikor
nyelvi cikk, bővebb terjede- magyar nyárutóra
váltja mégis felfedezett egy part- baj nélkül elért Szeged alá.
A tápéi mólónál beszélgetni
lemben jelentkezik a Rejt- fel. s hogy kissé jobban átközeli buckát,
letáborozott kötött ki, aztán tovább sem
vényfejtők
klubja. József melegedjék.
sportteljesítAttila egy költeményét Sebő ménnyel tetőzi meg a kirán- Éjjel arra ébredt, hogy mat- evezett. Vendégségbe hívták
Pappék. a családfő
Ferenc megzenésítésével köz- dulást. A „tetőzés" kétszere- raca félig vízbe lóg. Meg- ugyanis ott pecázott. „Előemelkedett
a
Tisza...
li a Kincskereső
legújabb sen is sikerült: a Tisza árVizes ruháját maga épí- ször náluk fürödtem le meszáma.
hullámára éppenséggel nem
leg vízben, náluk
aludtam
tette tűzhelyeknél szárítot- meleg ágyban".
ta. lengyel módra
készült
Andrzej Rzymkowski eléhalászlét
kis fazekában
gedett
volt úti kalandjával:
főzött Halat kapott a halászoktól, kenyeret — „igazi célját elérte: megismerte a
Tiszántúlt, sőt az „innent" is.
A Csongrád megyei tanács vevő szakemberek
megvi- fehér magyar kenyeret" —
S ez — nem kis dolog, hivett"
még
Szolnokon.
Az
étek
vb vízrendezési koordináci- tatták a mezőgazdasági üzeós bizottságának
tájrende- mek vízrendezésének idő- elkészítésére pedig ilyen re- szen a tanár úr olyan apámzői és a Csongrád
megyei szerű kérdéseit, a Maros bal ceptet adott: feldarabolt ha- korú. Hogy pontosan
hány
TESZÖV mellett
működő parti vízrendezési
beruhá- lat
napraforgóolajon
kell éves? Nagy titokzatosan azt
szakmai kollégium
tegnap, zásoknak helyzetét, valamint
megpaprikáz- válaszolta: a barátnőimnek
csütörtökön
Kiszomboron az 1978. évi meliorációs t á - megforgatni,
rendezte meg soron követ- mogatások felhasználásának ni, vízzel felönteni, s ízlés tízzel kevesebbet m o n d o k . . .
szerint sózni H á t . . . hagykező tanácskozását. A részt- tapasztalatait is.
F. K.

Csónakon

Vízügyi

megbeszélés

jöti

üdvözlet
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Vízilabda

Lelkiismeretes felkészülés
után, bizakodva...
KSZV-siker
asztaliteniszben
A KSZV SE NB Il-es női
csapata az elmúlt hét végén
két
mérkőzést
játszott.
Ahányban 8:8-as döntetlent
értek el a szegediek. Közülük Vikor Anikó 3. Hegedűs
Gyöngyi 3, Vtkor Bea pedig
két mérkőzését nyerte. Szegeden, a Bp. Vegyterv ellen
álltak asztal mellé, és 10:6
arányban győztek. Vikor Bea
4, Hegedűs Gyöngyi 3, Vikor
Anikó 2, Szilágyi Judit egy
győzelmet aratott. Külön is
meg kell dicsérni a még
serdülő korcsoportú Hegedűs
Gyöngyit, aki mérkőzésről
mérkőzésre
nagyszerűen
helytállt.

Szombaton folytatódnak a
küzdelmek a vízilabda OB
I-ben. A több mint háromhónapos szünet alatt néhány
változás történt a SZEOL AK
házatáján. Lengyel
Gábor
katonai szolgálatot teljesít, s
ezért nem állhat a csapat
rendelkezésére. A tehetséges
játékoG pótlása gondot okoz
Debreczeny Pál edzőnek, aki
a nyári hónapokban az ifjúsági és a serdülő gárda foglalkozásait is irányította. Néhány jó mozgású, utánpótlás
korú neve bekerült az edző
noteszába, mi több, Czirok a
jugoszláviai túrán is részt
vett. Debreczeny
Pál közvetlenül a rajt előtt válaszolt kérdéseinkre.
— Kikre számit
az őszi
küzde lemsorozaton :
— Lengyel kivételével a
tavaszi idényben szerepeltek
feladata lesz a bentmaradás
kiharcolása.
— A felkészülés utolsó szakaszában a szegedi
Egyetemi Kupán, a jugoszláv I. liga 4. helyezettje, a YUG el-

Szocialista brigádok
városi lövészversenye

leni dubrovniki
összecsapásokon, továbbá
az
elmúlt
másfél hónap hazai kétkapus
mérkőzésein
valamennyi
számbajöhető pólós lehetőséget kapott
a
bizonyításra.
Közülük kik éltek a lehetőséggel?
— Szombaton Szegeden a
következő összetételű együttes kezd az Eger SE ellen:
Esztergomi
— Molnár, Dudás, Zámbó, Kiss dr., Szitytya, Bozsó. A tartalékok
padján pedig Kuczora, Vanger, Éles és Banka foglal helyet. A későbbiekben sor ke-

rülhet Dalmádi és Cziroíc játékára is.
— A hétvégi
kettős
forduló
mérkőzésein
milyen
eredményre
számít?
— Szombaton, hazai környezetben az Eger ellen győznünk kell, másnap a Szőnyi
úton, a BVSC ellenében bravúrnak számi tana a pontszerzés.
*
A SZEOL AK—Eger SC
OB l-es bajnoki vízilabdamérkőzés holnap, szombaton
délután 4 órakor kezdődik az
újszegedi versenyuszodában.

A hollandiai
Tilburgban
befejeződött a nagyszabású
nemzetközi sakkverseny, s a
küzdelemsorozat szép
magyar sikerrel zárult:
Portisch Lajos az utolsó
fordulóban remizett az izraeli
Dzindzihasvilivel, s ezzel 7
pontja lett és megszerezte az
elsőséget. Második 6,5 ponttal a holland Timman lett —
miután ugyancsak
döntetlent
ért el a csehszlovák
Horttal.
Baguioban

csütörtökön a 22. játszmával
folytatódott a Karpov—Korcsnoj sakk-világbajnoki döntő párosmérkőzés. Ezúttal a
világbajnok vezette a világos bábukat. Francia védelemmel kezdődött a küzdelem és Korcsnoj a 28. lépés után fokozott időzavarba került
—
olyannyira,
hogy a 32. lépés után már
csak 6 perc állt
rendelkezésére. Végül a játszma a 47.
lépésben függőben maradt —
Karpov győzelmi
esélyé(Fülöp-szigetek) vel.

Hét női és tíz férfiszáimmal
folytatódtak
a
magyar—
csehszlovák válogatott atlétikai viadal második
napi
küzdelmei csütörtök délután
és este a Népstadionban. A
viadalon mindössze két eredmény érdemel említést, Jámbor 226 cm magasugrócsúKsaHM
felvétele

A csapatversenyben első hel>en végzett Textilművek csapata
Az MHSZ Szeged városi,
írási vezetősége az
Etela sori lőtéren rendezte meg
a szocialista brigádok
városi lövészversenyét
Csapatban a Textilművek szea
rezte meg a győzelmet
DÉT ÉP
és a Szalámigyár
előtt. A férfi egvéni
versenyben Lakatos Árpád győzött Lele András és Dorogi
Péter előtt. A női egyéni-

Í

ben a DÉLÉP versenyzője,
Mártonné Major Julianna bizonyult a legjobbnak. Második Kovács Zoltánné. harmadik pedig Nátll
Dezsóné l e t t
A csapatverseny első két
helyezettje részt vehet
az
októberben
megrendezésre
kerülő megyei lövészverseny
döntőjén.

Röplabda

Győzelem és vereség
A szegedi NB Il-es röplabda-sapatok közül a Szegedi Spartacus női együttese
itthon lépett pályára. A szövetkezetlek nagy küzdelemben szerezték meg a két pontot. A DÉLÉP SC női és férfigárdája Kalocsán vendégszerepelt, ahol a nők vereséget szenvedtek, míg a férfiak
játéle nélkül jutottak a két
pont birtokába.
Szegedi Spartacus—Bp. Tipográfia 3:2 (8, 4, —14, —8.
8). NB Il-es női mérkőzés.
Rókusi Tornacsarnok. Vezette: Radnai, Kisapáti.
Sz.
Spartacus:
Daróczl,
Harmann. Wirthné, Piukovics,
Kiss, Dobos. Csere: Decker,
Bn'lai. Drevenka, Kállai, Kovára O., Wagner.
Az első és második Játszmát könnyedén nyerték
a
szegedi lányok. A későbbiekben érthetetlenül leálltak,
s ezt kihasználta ellenfelük.
A döntőben ismét erősítettek
a szegediek, és elsősorban
jobb ütőik révén megszerezték a győzelmet. Jó: Wirthné, Harmann, Kiss, Piukovics. Illetve Palunik.
Kale Pia—DÉLÉP SC 3:1
(—., 10. 15, 8). NE Il-ts nói

mérközán. 1 alccsa.

DÉLÉP SC: Dányi, Nagyné. Eszes, Milasin, Molnár,
Csiszár. Csere:
Gazdagh,
Bognár, Magyar, Mészáros.
Nagyszerűen kezdett a szegedi csapat, de lendülete
csak az első játszma megnyeréséhez volt elegendő. A
folytatásban az Igen jó játékerőt képviselő kalocsaiak
— kilencedik mérkőzésüket
nyerik „zsinórban" — biztosan szerezték meg a győzelmet. A szegediek közül csupán Dányi és Csiszár játéka
érdemel említést.
A Kalocsa—DÉLÉP SC férfimérkőzés elmaradt, mert a
hazalak orvosi Igazolása nem
vojt rendben. Igv 3-0-ás különbséggel a DÉLÉP kapta a
két pontot.

Toborzó
A SZEOL AK cselgáncsszakosztálya ma, pénteken
toborzót tart a sportághoz
kedvet érző IC—14 éves fiúknak. Az érdeklődők Fekete Péter edzőnél jelentkezzenek.

A Szegedi EOL AK szerdai
országos hétközi dobóversenyén, szeles, hűvös időben
ismét a gerelyhajítók voltak
a főszereplők. Boros Sándor
győzött, az olimpiai bajnok
Németh Miklósnak azonban
nem volt érvényes dobása.
Szabó László egyetlen dobása sikerült csak diszkosszal,
Almási László csakúgy, mint
Kaczor Tünde idei legjobbjukat érték el.
FÉRFIAK. Diszkosz (2 kg):
1. Szabó (Ü. Dózsa) 59.04,
(1,5 kg): 1. Horváth (SZEOL)
41.45, 2. Boros (SZEOL) 41.00,
gerely: 1. Boros (Ű. Dózsa)
85,96. 2. Erdélyi (BEAC) 81.92,
3. Csík (Bp. Építők) 80,98,4.

Kiss (SZEOL) 74.68, 5. Bolgár (SZVSE) 74,78, 6. Imra
(TFSE) 72,46, 7. Temesi (Vasas) 71,72, 8. Herédi (SZEOL)
71,00, 9. Gulácsi (SZEOL)
66,22, kalapács feln.: 1. Almási (SZEOL) 60,58, serdülő
A (5 kg): 1. Kapros (SZEOL)
49.58. 2. Festő (SZEOL) 35.20.
NÖK. Diszkosz: 1. Kaczor
(SZEOL) 41,18, 2, Szecsei
(SZEOL) 39.76, serdülő: 1.
Kertész (SZVSE) 37,32,
2.
Varga (SZVSE) 31.12, gerely:
1. Rákóczi (Csepel) 49,96, 2.
Csaba (SZEOL) 43,04, 3. Kajári (SZEOL) 37,80, 4. Kincses (SZEOL) 36,76, 5, Bódi
(SZEOL) 34,42.
M. T.

Sakk

Jámbor ismét
csúcsot javított

Szabó Árpád

Jó gerely ha jítőeredmények

csa, és Kocsis 8:33.1 p-ces
3000 m akadályversenyen elért teljesítménye.
A nemzetek közötti atlétikai viadal
végeredménye:
Csehszlovákia—Magyarország 212:198 (férfiak)
és
Csehszlovákia—Magyarország 151:149 (nők).

II. Szabadka—Szeged
felszabadulási
kerékpáros
emlékverseny
A Csongrád megyei tanács
vb testnevelési és sporthivatala, valammt a Va idasági
Sportszövetség
kerékpáros
szakszövetsége
szeptember
16-án és 17-én nemzetközi
felszabadulási
kerékpáros
emlékversenyt rendez. Szeptember
16-án,
szombaton
jugoszláv területen rendszik
az első szakasz küzdelmét. A
másnapi folytatásban vasárnap délelőtt fél 10 órakor
éles rajttal Indul a mezőny
Palicsról és a következő útvonalon haladva ér a szegedi célba: országhatár —
Mórahalom — Öttömös —

Rúzsa — Zákányszék — Domaszék — Szeged. (Cél a
Tolbuhin sugárút és a Korda
utca kereszteződésénél.) A
kétnapos eseményen hat jugoszláv és öt magyar csapat
— Szegedi Postás, SZVSE,
MÁV DAC, Békéscsabai Elóre-Spartacus,
Hajdúböszörményi Vasas Izzó — négynégy fős együttesekkel
áll
rajthoz. A 44 kerekező várhatóan Izgalmas küzdelmet
vív majd. A második versenynapon, vasárnap fél 12
körül érkezik a
mezőny
Szegedre,

Az UEFA Kupáért

Torokveres
Kispesten
Csütörtökön délután újabb
nemzetközi
labdarúgó-mérkőzésre került sor Budapesten: az UEFA Kupáért
a
Bp. Honvéd török csaoatot
látott vendégül otthonában.
Dp.
Honvéd—Adamaspor
6-0

(1-0)

Kispest. 6000 néző. Góllövők: Lukács, Weimper (2),
Gyimesi, Bodonyi. Nagy.
A Honvéd fölénye a 14.
percben érett góllá, amikor
Lukács elé pattant a labda,
s a középpályás 16 méterről
egyből nagy lövést küldött a
bal felső sarokba (1-0). A
64. percben Pál lövése Naivról Weimper elé pattant, alá
13 méterről a kapu bal olda-

lába lőtt (2-0). Egy
perc
múlva Gyiimesi emelt a bal
felső sarokba (3-0). A 67.
percben
Nagy
szöktette
Weirnpert. aki 11 méterről
nagy erővel a léc alá bombázott (4-0). A 78. percben
Pintér remek labdával ugratta kl a középcsatár helyén
Bodonylt. aki 12 méterről a
bal felső sarokba lőtt (5-0).
A 88. percben Gyimesi jobb
oldali beadását Nagy magasra ugorva 6 méterről a
bal alsó sarokba fejelte (6-0).
A Bp. Honvéd imponáló
játékkal szerezte meg a győzelmet, s gyakorlatilag
eldöntötte a továbbjutás kérdését.

1978, SZEPTEMBER 15., PÉNTEK NÉVNAP: ENIKŐ
A Nap kel
5 óra 21 perckor, és nyugszik 17 óra 57 perckor.
A Hold kel 17 óra 13 perckor, és nyugszik
3 óra 37 perckor.
VÍZÁLLÁS
A Tisza vízállása Szegednél csütörtökön + 104 cm (áradó).
SZÁZHÚSZ ÉVE
21.00: Huszonnégy óra
született Hubay Jenő (1858-1837) 21.20: Arcképek
zeneszerző, pedagógus és kiváló 21.50: Szórakoztató m ű s o r
hegedűművész, a m a g y a r hege- 22.20: Balett
dűiskola
megalapítója.
1819-tól
SZOMBAT DÉLELŐTT
1934-ig a Zeneakadémia igazgaBUDAPEST 1.
tója, Illetve főigazgatója volt, le- 8.59: Tévétorna (ism.)
mondása után a Zeneakadémia 9.06: Mindenki közlekedik
tiszteletbeli örökös elnöke; a he(ism.)
gedűtanszéknek haláláig vezetője 9.30: Az ötödik esküdt - m. h
volt.
francia film (ism.)
MOZIK
10.40: Harminc perc könnyűzene
F á k l y a : fél 4 ó r a k o r : Vadnyugati mackókaland (színes, m. b.
lengyel-francia
rajz-bábfilm),
háromnegyed 6 és 8 ó r a k o r : A
cslpkeverőnő (színes s v á j c l - f r a n cla-NSZK). Éjszakai előadás 32
ó r a k o r : Sherlock Holmes legKOSSUTH
kedvesebb b á t y j á n a k
kalandja
(színes, m. b. amerikai, 20 szá- 8.25: Szegődjünk a n y o m á b a
8.35: Barokk zene
zalékkal felemelt belvárral).
Vörös Csillag: délelőtt 10. dél- 9.34: Óvodások műsora
után negyed 4 és fél 7 ó r a k o r : 10.05: Hang-Játék
80 huszár I—n. rész (színes ma- 10.25: Pablo Neruda versel
gyar. másfél helyárral). Éjszakai 10.30: Kim Borg és Rosanna
Carteri énekel
előadás 33 ó r a k o r : San Bab! la
egy n a n j a (csak 18 éven felüliek- LL00: ösztöndíjjal és zenével
a világ körül
nek. színes, m. b. olasz).
Üjszegedi
Kertmozi:
Sokat 12.35: Tánczenei koktél
13.20:
Nótacsokor
a k a r a szarka (14 éven felülieknek. színes, m. b. francia, fél 8 13.55: Zenekari muzsika
14.34:
Svédország—Magyarország
órakor).
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR 14.39: teniszmérkőzés
Tipegő
Klauzál tér 3 sz. (13'57-ec) este 15.10: Zengjen a muzsika!
4 órától reggel 7 óráig Csak sün 16.05: A Csákvári család
gős esetben
17.10: Kocsis Zoltán BartókBALESETI
müveket zongorázik
17.35: Láttuk, hallottuk
ÉS SEBÉSZETI ÜGYELET
Ma a balesetet szenvedeti sze- 18.00: Dévai Nagy Kamilla
népdalokat énekel
mélyeket
Szegeden a Kórház
(Tolbuhin sgt. 57.) veszi fel. se- 19.15: Svédország-Magvarorazág
teniszmérkőzésről
bészeti Ugyeletet ls a Kórház
19.22: A Rádiószínház bemutatótart
ja. A megtiszteltetés
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
operalemezeinkből
Szemember 16-tg, este 6 órától 20.28: Oj
Közben:
reggel 6 óráig elsősegély és ne- 20 57: John
Keats versel
héz ellés esetére ügyeletes:
Tíz oerc külpolitika
I é» Hl Kerület Gvaiaret Kts- 22.20:
•cundorozsma területén' dr St- 22.58: Századunk zenéjéből
kovanyecz lános állatorvos Ls. 0.10: Filmzene
kása- Ol szeged Közép fasor i
PETŐFI
«z Telefon • 18-S17
8.05: Kerekes János és MUJutyrh
II kerület Algvő. Táné terüleoperettjeiből
tén: dr Felher Ödön állatorvos
Közben:
Lakása: Szeged. Nemestakács u
8.20: Tiz perc külpolitika
1/1.. B lé-csőház. L em. 4. Te- 9.00: Crj tánczenei
l e f o n : 19-784.
felvételeinkből
Ktlbekhaza Szöreg. Tlttzaszlcet
9.40: Melis. György Kemény
Otszentlvan területén dr Kalmár
Egon dalaiból énekel
Sándor állatorvos Lakása Otaze- 10 00: Zenés műsor üdülőknek
zed Marostői u 13/A Telefon 12.00: Népdalok
18-200
12.33: Olasz k a m a r a m u z s i k a
Az állatorvos kiszállításáról • 12.53: Nőkről - n ő k n e k
hivó fél köteles gondoskodni
13.23: Svédország—Magyarország
teniszmérkőzésről
13.33: Zenés műsor
napköziseknek
14.00: Kettőlől ö t i g . . .
17.00: ö t ö t ö k sebesség
18.00: Svédország—Mag"arorszé®
teniszmérkőzésről
BUDAPEST 1.
18.05: Rádióvizió
8.05: Tévétorna (ism.i
18.33: Közvetítés a Duna Intel*
8.10: Iskolatévé: r
Continental étterméből
8.05: Magyar lro
18.53: Barangolás régi
10.00: Kuckó (Ism.;
hanglemezek között
10.40: Orosz nyelv
19.21: B r a h m s : Alt rapszódia
11.05: Matematika
19.35: Slágermúzeum
12 03: Világnézet
30.33: A Magyar Rádió Karinthy
14.05-15.53: Iskolatévé (Ism.)
Színpada. ITmbulda
ló.53: Hírek
21 33: Népzenekedvelőknek
16.07: Utazási vetélkedő
22 02: A esavargöki rály - Résrt.
16.90: Svédország-Magyarország
22.33: D-breceni dzsessznapok
teniszmérkőzés
kp.
18.05: OJ születik
23.30: NŐ"!L8.S5: ö t perc meteorológia
3. MŰSOR
18.45: Mindenki közlekedik
14 05: tdomeneo — Részi.
18 10: Esti mese
15.00: Magyar Irodalmi
19.20: Tévétoma
Arcké-esarnok
19 30: Tévéhíradó
15 Tó: Kamarazene
20 00: Delta
17 00: Sztmfpptküs zene
20.25: Tengerre néző cellák 19 07: K a t e d r a
tévéfilm
19.33: vnUőz<s a szovjet
22 00: Családi kör
kőztársasőfok sajtójába
23.00: Tévéhíradó 3.
Í9 H: K V i é a - c - r s e i v
20 H-pvfelvé'-iek felsőfokon
BUDAPEST 3.
31.30: Kő~'-'"ápe«re'
30.00: Nobel-díjasok.
Szent-G' örgvt Albert
STOM-táT DÉLELŐTT
a k a d é m i k u s 1—3. C s m )
góOfil-fH
31 43: öt nerc meteorológia (Ism.) a • T í n y e k . aasz.ppvok
21.50: -cévéMradó 2.
8 50 • tcé—ző—ifl-é—ntt vt'ó-Pét
22.10: Sakk-matt
10.05- világhíré
BELGRÁDL
(főf-lt
17.10: Mag-'ar nyelvű tévénapló ti 24: óz rmher úMa
17 45: G v e r m e k m ű s o r
12 00:4
anyanyelvünk
18 15: Társadalmi témák
8 05T , w . i , -gyűttes
18 "5: Látogatóban
1
19 15: R a j z h l m
I * : - " —— külpolitika (Ism.!
30 00: A sztnnad fényei
a -a • -"-a-inv
21 05: A szögletes s a r k a
9 28: a*4t.«-n!->ek
22.10: LablDntus - magyar film
a-.t'-T-tót-v-.nir
BELGRÁD 3.
9.43; az '"RT gyermekkórusa
18 45: Művelődés
épeket
19.15: Akciók

mmm

39.00: Napirenden

a

kultúra

uinn- s.m-h.t délelőtt
12.00: Fúvószene

7

Péntek, 1978. szeptember 15.

A D Á S V É T E L
BI tette trauxlmjfc
éa
racsaik eladók. KOrep
fasor J7/A test. 1. t i .

tteklődnl: dk *—t Orita
*

Waribarf 1000-re alkatlésamkteit eladd. Nagykerekül
Sácdorfalva.
Borea n. 30.
X
SMLaa NSU gépkocsi. V i á r t mflreokJvel. ÚJ l a -

türotóMS fürdőhengsr,
T 5-ős PamOnle motorkerékpár aladO. Fhragő
o. n.
x
S lM-a. Skoda megtlméH áEapotban
riadó.
«r.te»íőitat: 18—18 éra
kOtött, Hunyadi Mt. 31.
Mlktóaay.
x
Trágya efadO. írdakHOdm: Váoárhdy, Moszkva
Etoa 24.
X
ünpta áttéteire kolba-otölt* megvételre teresek. naninl Zákány u.
l/A.
x
Nvotcbónapoa hatot, aszó
riadó. Saeged, Sárkány
n.

1.

emeletre
gyermekágyit
vennék.
..Igényre
—
98188" jrfugéra a HlrSrürctelákád,

300 literes

Bontásból ajt®, redőnyöd ablakok. toanyas
eladó, ugyanott
kitűnő
őrző-védő settlőpártóa német Juhésu kölykök kaphatók, részletre te. Du.
3 ónátéé. Acél U. 36
Trabant 000-ae, Jó állapotban riadó Pthemő u.
31. (voflt Vasűt u.).
IZ 8—100 Skoda eladó, megkímélt ra. Hétköznap & óra után. Farhaf. .lóetka u. 3.
Kiválóan képzett őrzővédő kutya eladó. Saeged,
Tetéz u. 41.
Kétaknáa Neo-PerpOtűum
folyton égő kályha riadó.

Világos u. 31.

K B 1000 Skoda 1980-lg
ylzGgáetattva eladó. Erd.:
15 óra után. Se rged. Bécsi krt. 3/A HL 15.
Boday
17b cm 3 -re croímhmotort
rireón
Tennék. Oaemképtelent vagy
killón aflnó réest te. P f .
339.
IB-ee ZeigUk. garázsban tartott,
70 000-ért
eladó.
Megtekinthető-.
Szegőd, Retek u.
10.
1 8 - 1 9 óra között.
Két db 860 FIAT váKÓ
alkatrészek.
belső
küszöb. dlnemő és kinyomó
csapágy,
valamint
egy
pb-gázbojler.
originál,
eladó. Sremtrri, Márahalom. Mező u. 18., esti
órákban.
Ptaa sertéa ée vá 'aestást
malacok riadók. Zriyoml
u. 13.
Egy db 80 literre komplett hidrofor eladó. Bzőlég, Húöt tere 1. —

ízotöpiús. nagy hordók
riadók Bárka u. 1.. délután 5 órától.
ótottoé.
Vesreá
16
állapotban
Eladó ű j vnekapn kis a j háttámláé rekaralékat. tóval, CZ 176 - i kakrészJuhát* Oy B. 38. lat. fcénc. nagymáretfl eaia.
tel
r t o g a r n t t u r . ölesén eledét T a r j á n 309. A IV.
11. Erd.: 5 Orátál.
1 U P . FIAT eladó, X

éves műszakival. O.irifntó-vontatásra
alka'mas. Zákányra*. BI.
t e r . 457.

Temeat. Vrágce u. 9.

Fiatal kiscicák ajándék-

ba kaphatók. Sefelln LaJóménál. Tcébutrln sgt
19;
'

Intarziáé, faragott ebérflőbótor. kombinált
tény, fekete
kabát, péneaahát bunda, hintaszék riadó. K á rász u. 18 B. 7.
OB 178 cm'-ee CXetka.
2 éves műszakival eladó.
Bordó ny, Rákóczi ú t 5.

Moeikvtce 407-» motor,
üeemkepre. eledá. Szöreg. Vágóhíd u. 39.
Etedé Wartburg Tourtet
tJX-re,
frlee
mflraakl
vitrgával. Éróektódnl: 18
árától. Sreted. Thököly J Éj külföldi beat lemezek
». 47/A.
eladók. Erd : délután 3
Kónya Imre. BoXat viaeeánteOott íaüéí órától
kor u. 9 H. ép. IV. 1*.
FIAT eládO. Erdeklűdnl
tehet: Kotorna Mihály.
Klbáihatáe
rekamié,
tiRgafcl városrész
338/A
kombinált tetekrény. zeIX. em. 34. álló
neszekrény
lemozjáinzóZsiguli 62 000 km-rel. Jó
vad, aszKtühák, centrifuállapot boa* etadó. „Fega. mosógép, hajszárító
hér 98 338"* Jenőére a
bora, tnezóra eladó. Somogyi Béla a. 3. I. em.
Hirdetőbe.
189 em magae ajtók 480

Ft-tól. dupla ahtek 300
Ft-téE. steláas! 360 Pt,
vUtonyhúsdaráSó 800 Ft-

a r t eladó. Tisza Lajtte «•
38. Műheéy.
Etedé i
99-ea Teala

Választ áal malacok
adók. Külterület 37. <81.
gyól út mellett.I
Simson Schwalbe ás
műhelyt fúrógép
Göndör sor 23/A.

riadó.

magnó. Érdeklődni tehet: Etedé páneritókés. kfc
rezzthónx,
rövid bécsi
nr.nden délután. Szeged,
zongora ée bangfri, eróBakay N. u. 15/A.
Etedé mini
olajkályha,
kanapé rekamié, négykerekű Wartburg alkatrészek. Debreoeot u. 18

B.

____

Iker Olerdant
etedé. Északi

babakocsi
válóméra

337/B VI. 18.

sltóvel, kedvezményes f l zetéescO.
Zsiga Jómét,
Szeged, Gerle eor 38.

Wartburg

katntezek
deklődni:

1000-hez
kaphatók.
szombat,

ÜH
Érva-

sárnap, Tápé, Csatár u.
4.

Fehér, NDK, mély gyermekkocsi, Jó állapotban
eladó. Tarján 811/A fszt.
1.
ALBÉRLET
L osztályú, 2 ágyas, f ü r dőszobás, külön bejáratú szoba kiadó. Rajnai,
Pacsirta u. 7/B.
Egyedülálló mérnök bútorozott atbértelet keres,
1—2 évre, sürgősen. „Állandó bedetentővei 26 332"
Jeligére a Sajtóházba.
Egyedülálló,
nyugdíjas
ember, szerény kis szobát
keres némi kp.-vaC. —
„Beceület 25 482" jeligére á Sajtóházba.
Két diáklány részére albórtet,
fttrdósaoha-,
konyhahaeználattol
M-

adó. Vedres u. 14/B vm

23. Eperjesi. Érdeklődni:
du. 18 órától.
Fiatal hutatómónnöfc albérletet terse.
„Októbertől 98 210" Jefflgóre a
Hlrdetóbe.
Mázfél szobás, összkomfortos lakást bérelnék,
hosszabb Időre. Október
1-tffl. „Pontoe fizető - r
98 214" Jeligére a Hirdetőbe.
Tsrjánban két egyetemist a leány részére ezoba
kiadó,
fttrdősztrtteée
honyhaihaszn á lattal.
—
Azonnaíl beköVtöehető. —
Pőbérkj nem lakik ott.
Érdeklődni:
Mórahalom
181-038
telefonszámon.
' hétfőtől péntekig 8—18
óráig.
L A K A S
Tarjáni, IV. eme'.etl. 1 +
2-es. OTP-s lakást 3
kisebbre cserélünk kőitségtérítéssi!. Ajánlatokát
..Október 96 198" Jeélgére a Hirdetőbe.
x
Kétszobás
OTP-lakás,
garázsnál együtt eladó.
Kp. + OTP-átvál" aláesel. Peéeóviros 108/B V.
13. 17 órától.
Budapest).
egyszobás,
komfortos tekéét csereiek
szegediért.
„Angyaliföld
96 304" jéHgére a Hlsde-

tőbe.

Belvárosi.
háromszobás
lakásomat máefri. szabás. t a r j á m r a cserélném.
Érdeklődni: 15-933 telefonon, 10 óra után.
Fiatel házaspár 2 gyermekkel. Idős néni, vagy
bácsi gondozását vállalná lukasért
„Kölcsönös
szeretet 98 196'
re a Hirdetőbe.
Csillag férnél 2,5 ®obás lakás garázreall kp.
+
OTP- átvá'f efláoszű,
beköltözhetően etefló. —
Budapesti krt. 6/B VI.
23. Érdeklődni: 17 őre
után.
Elcserélném
vásárhelyi,
kertre
magánházamat,
szegedi, kétszobás, szövetkezeti lakásért, m á sodik emeletig. Triefon:
Szeged: 11-133/193. hétfőtől péntekig,
13—16
óráig.
Egyszobás, hatos, összkomfortos, belvárosi lakásom elcserélném magánházért.
„Megegyezés
35 517" jeligére a s a j t ó házba.

Fél ház, 120 n-öl kerttel, 180 000 Pt-ért efiadó.
ged. Bácsi krt.. 8—18. Érd.: Hétvezér u. 56.
Vargáéknák
D ópttet A k. n, 9.

Másfél .-teohás. szövetkezeti lakás eladd. Sze-

Fiiyelem! Kottő ét. fél
szobás. I. em., komfortos, íwitögsrámas
tolá-

som 1 szobás, komfortosra cserélem, csak I.
emeletig. Sürgős. „Méltányos csere 25 486" Jeligére a

Sajtóházba

faj-

Késepénzért egy 80 évez.
magányos
nő
szoba,
konyha, főbéifeü zagy
öröklakást venne. Esetleg életjáradék. Szeged
területén. . .Házi munka
25 407" Jeligére a Sojtó-

INGATLAK
fláromjsobás
családi
ház. melléképülettel, beköltözhetően eiadé. Kiskundorozeme. Október 6.
u. 43.
x
Beköltözhető
fél
ház,
kerttel Alsóvároson oladó. Érdeklődni: Fekete
Péterné,
Topolya
sor

5.

X

Algyő, Tartva 28. sz.
eladó. Érdeklődni: az esti órákban.
x
Szóreg, Hősök tere 1.
számú ház. 200 n-ÖI telekkel, bontási engedéiylyel eladó. Szőreg, Hősök
tere 1. Otottné.
x
Háromszobás.
összkomfortos, gázfűtésre magánház riadó. Hétvezér
u. 40. 18 árától.
X
Háromszobás magánház,
alápincézve,
garázzsal,
beköltözhetően eladó. —
Szeged, Csongrádi sgt.
23/B. Erd.: 4—5 óráig, x
Sándorfalván ház üresen, 900 n-ől telekkei.
110 ezerért eladó. Érd.:
Szeged, Bodzafa u. 5. L
3. Árgyelán.
tjszentlván. Árpád
út
10. számú b i z eladó. Érdeklődni:
Tleeaezlget,
Kossuth út 80.
Beállított hobbikért eladó. Telefon: 14-103.

HÁZASSÁG
Sá éves kfrép.uroe, korban hozzá Illő
nővel
megtemeafeedue, háreseág
céljából. Itekás.
kocsi
van. „Özvegy 26 518" Jeligére á Sajtóházba.
25 éves, 174 cm magaa,
világosbarna hajú fiatalember, szakmával, érettségivel,
Jogosítvánnyal,
keres társat,
házasság
céljából. Csak szegedlek.
„Napfeatelte
'78
—
98192" jeligére a Hirdetőbe.
Megismerkedne házasság
oéljából 38 éves férfi
magányos
fisszonnyal,
akinek
gazdaságában
szerető, h ü , segítő f é r j
tehetnék
„Nyugdijat —
96191" jeligére a Hir47 éves
özvegyasszony
megismerkedne
korban
hozzá 12Ó férfival h é z ^
ság céljából, „őszirózsa
96 222" Jeligére a Hirdetőbe.
E G Y É B
Zalrasédával főzött szappant.
Illatos
mosóport
cserélek, hulladék zsírért
Rákóczi u. 33.
X
Aktív, gyors
mozgású,
leinformálható
segítőtársat keresek.
„Lehet
nyugdíjas ls 25 237" Jeligére a Sajtóházba.
X
A. B. C kategóriás jogosítvánnyá)]
reudclkegő
fiatalember áílári keres.
„Minden érdekel 25 624"
jeligére a Sajtóházba, x

Gyermekazerciő és állatkedvriő Idős
néninek
vagy bácsinak' otthont

biztosítanánk. cssJádtegkénrt fogadnánk, eltartanánk. „Becsületre —
96 139" Jeligéire a
deitőbe.

Hlr-

Szeptember 8-én esté a
Lengyel utcából riveezett
awiq-n 4 bónapre tiszta
fekete tacálfcutyájá. Kérem a becsilletee megtalálót, hozza el a Len.
gyei a. 14. elá, Zentaléknak.

Hirdessen

o

Délmagyarországban!

Új

Az ifjú filatelisták és az
eddig ismeretlen gyűjteményeik kerültek az idei. 51.
bélyegnap középpontjába —
közölte Wurm Ferenc főtitkár a M A B E O S Z csütörtöki
tájékoztatóján, amelyen a
magyar bélyegek ünnepének
eseménysorozatárai
számol,
tak be.
A szövetség ezúttal egyszerre szeptember
16-án,
szombaton rendezi az 51. bélyegnap központi ünnepségét, s nyitja meg az országos
bélyegkiállítást.
A bélyeghetet a hétfőn
nyíló magyar és olasz cartemaximum — a képeslappal
azonos ábrájú bélyegek —

Gyászközlemények
Köszönetet
mondunk
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak és m i n d a z o k n a k , akik
felejthetetlen
halottunk,
SÁNDOR LAJOS h a m v a s z t á s
utáni
búcsúztatásán m e g j e l e n t e k , részv é t ü k k e l és virágaikkal m é l y f á j dalmunkat enyhíteni igyekeztek,
és
gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család.
17 117
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága testvérünk,
KÖRÖSI
JÚZSEFNE
temetésén
részt vettek. Gyászoló nővérei.
Köszönetet m o n d u n k mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, akik
felejthetetlen
halottunk,
MARXON G V Ö R G Y t e m e t é s é n
megjelentek, részvétükkel és
virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Köszönetet
mondunk továbbá a n . kórház
o r v o s a i n a k és á p o l ó i n a k áldozatos m u n k á j u k é r t . A gyászoló csal á d - C s o n g r á d i s g t . 68/A.
T.25 034
Köszönetet m o n d u n k mindazon
rokonoknak, tsmerösöknek,
barátoknak, akik felejthetetlen halottunk. DOBO FERENC
temetésén megjelentek,
részvétükkel
és virágaikkal m é l y f á j d a l m u n kat enyhíteni Igyekeztek. A gyás z o l ó c s a l á d m O s k o l a n . 19.

GYÖNGY

A GYÖNGY
'üdítő család 7 féle
fanyarkás íze közt van egy,
ami nem tesz mást, csak
egyfolytában üdít üdít üdít
Nem más ez, mint a citromital.
Ha jól behűtjük, mást már nem
fö mondhatunk utána, csak arft
— ez jól esett?

Közlemény
A
November
7.
Művelődési
Központ
gyermektánc-tanfolyamot indít a Móra F e r e n c Művelődési O t t h o n b a n . A foglalkozásokat az Iskolaév I d e j e alatt, heti
két a l k a l o m m a l , s z o m b a t o n
és
hétfőn délután tartjuk. 6 éves
k o r t ő i 14 é v e s k o r i g v á r j u k a j e l e n t k e z ő k e t . Részvételi d í j : hav o n t a 40 F t . J e l e n t k e z n i l e h e t :
1978. s z e p t e m b e r T6-án. s z o m b a ton du. fél 4 ó r a k o r a Móra F e renc Művelődést O t t h o n b a n (Szeg e d . F e s t ő u . 6.). T a n f o l y a m v e z e t ő : dr. Vtszt J ó z s e f n é . A t a n folyam a n y a g a : beattáncok csoporttáncok. különböző nemze:eh
táncai,
játékos
rltmusfejlesztő
gyakorlatok, a társas érintkezés
szabályai.
c

hitelakciós
tüzelőutalványainak
beváltási
határideje:

az

1978. szeptember 30.

Olcsó Ruhák Boltját
a Széchenyi tér 15. szám alatt

Kötötfáruk,
és konfekciók

választékban!

Hálás
köszönetet
mondunk
mindazon
rokonoknak,
ismerős ö k n e k , akik felejthetetlen halóttunk, MOLNÁR TÖTH JÓZSEF
temetésén
megjelentek,
részvétükkel és virágaikkal mély f á j dalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönetet m o n d u n k továbbá a
f e r t ő z ő k ó r h á z o r v o s a i n a k é s ápolóinak áldozatos m u n k á j u k é r t . «
A gyászoló család.
T . 25 941

Értesítjük tisztelt Vásárlóinkat,

MEGNYITOTTUK

nagy

gyűjtők kiállítása vezeti be.
Neves filatelisták tartantól
ismeretterjesztő előadásokat
a bélyeggyűjtés műhelytitkairól, társadalmi hasznosságáról, s az érdeklődők megismerkedhetnek a posta bélyegkibocsátási
politikájával, terveivel.
Szeptember
23-án nagyszabású ifjúsági
napot rendeznek a szövetség
székházában.
A bélyeg ünnepéről a posta is megemlékezik, szombaton négy bélyegből álló sorozatot és bélyegblokkot ad
ki. Az ünnepi bélyegek Zombory Éva grafikusművész
tervei alapján acélnyomással
a Szovjetunióban készültek:

hogy a dolgozók és nyugdíjasok

személygépkocsivezetői tanfolyamokat

fehérneműk

bélyegek

F e l h í v á s !

indít

Háromféle kocsitípuson lehet tanulni.
Jelentkezni lehet: Berlini körút 16. szám alatt,
munkanapokon 8 órától 16 óráig.

Bélyegnap, országos kiállítás

T . 35 938

AT AUTÓKÖZLEKEDÉSI TANINTÉZET

folyamatosan

Klfkundorozsma,
Aávárl
Gyula u. 10. sz. fél ház.
kerttel
riadó.
Retek u. 25/A.
Híreseden 400 n-öl kert
beköltözhető. 3 szobás
házzal eladó. Gáz, " vlz
bent van. Erd.: minden
délután 5 óra u t á n . T<>.
roozkói u. 9. se. a l t i t .

Eltartási szerződést kötne kertre házért, házaspár.
„Zöldövezet
—
25 288" Jeligére a Sajtóházba.
Fiatal
Jogásznő
állóit
változtatna.
„Atne'.yezéssel 25 337" jeligére z
Sajtóházba.
N'yurdijai gépkocsivezetőt
keresek, aki más munkát
ls váltóé. „Sürgős 25 260"
Jeligére a Sajtóházba.
Angol nyelvtanárt keresünk. „Heti 2 óra —
35 519" Jeligére á Sajtóházba.
Többéves Ipart és kereskedelmi gyakorlottal rendelkező,
vezető
álásó,
élelmiszeripart
ménnők,
munkahelyet változtatna.
..Gépkocsi van 25 488"
jeligére a Sajtóházba.
Tisza.
Duna,
Kékes,
Munkácsy, Alba, Delta,
Star, Horizont, Pavorlt,
Fortuna, VJotorla stb.
javítása,
készüléktől
függően 108 Ft-tól 128
Ft-lg, em-onclévail.
Tv
Servize, Klapka tér 4.
'TibfeJöoCajfcúttaJ
ben.)
Mlkrobnaazal
rendelkező
személyt keresek aikalmi
áruszállltásre Budapest—
Saeged között. ..Virágkertész 98 211" Jeligére a Hirdetőbe.
Bérbe kiadó 1 lioltt főid
szőlő és gyümölcsfákkaj.
Érdeklődni: Északi városrész 339. ép. B Ili. m .
em. 9. ajtó. délután 3tól este 8 óráig.

Kérjfik, hogy MIELŐBB keressek fel
telepeinket utalványaik beváltására,

NY,TVA:

mivel SZEPTEMBER 30. ntán nem
tudunk hitelakciós utalványra tüzelőt

Hétfőtől-Pén»ei«ig

kiszolgálni.

9—17 óráig

szombaton 8-13 óráig

t

«

8

Péntek, 1978. szeptember 15;

Ki tud róla?
Épül az új Szikra Nyomda

Keresek egy középvezetőt. Sze/ mélyleírása: magas, 45—50 év körüli, barna, diplomás férfi, szakad
idejében gyárat igazgat. Különös ismertetőjele: kék Zsiguli,
állami
rendszámmal, a volán mellett Tarhonya becenévre hallgató sofőr. Aktatáskája tele van kimutatásokkal,
termelési mutatókkal, amortizációs
költségszámításokkal, kiviteli
tervekkel, miniszteri
rendeletekkel,
előre megírt felszólalásokkal, avatóés ünnepi beszédekkel. Feltételezett
tartózkodási helyei: minisztériumok,
főhatóságok,
a
tömegszervezetek
székházai, a patronált iskola éiülete, de látták már a gyár által segített bölcsődék, óvodák környékén
ls kóborolni.
Eltűnésének körülményei: az ötödik ötéves terv harmadik éve első
negyedének kezdeti időszakában, egy
januári reggelen a lakásáról betelefonált a titkárnőnek, hogy Gizike
kedves, a szokásos tervegyeztető értekezletre megyek be a minisztériumba. Azóta egyfolytában értekezik. Feltételezések szerint az értekezleteket, szimpóziumokat, konferenciákat és egyéb társadalmi fórumokat, ünnepségeket szervező titokzatos erők hatalmába került, és
jelenleg is valamelyik értekezleten,

partnercéggel az osztrák határon;
11 óra — ünnepélyes mellékhelyiség- és pelenkaszárító-átadás a patronált bölcsődében; 13 óra — kitüntetések kiosztása parképítő úttörőknek és nyugdíjasoknak; 14 óra
— politikai előadás a KISZ-klubban
„A matyóka-indiánok szerepe a neokolonializmus elleni harcban" címmel: 16 óra — véradás; 17 óra —
korreferátum a lelki sérülteket rehabilitáló akcióbizottság ülésén; 19
órától 19 óra 15 percig: törődés a
családdal (telefonbeszélgetés);
19
óra 15 perc: indulás a magányosok
kerületi klubjának avatóünnepségére (a hozzászólásban
kiemelendő:
magányos nők patronálásának vállalása).
Utóirat: Ma délelőtt háromnegyed
tizenegykor lesben álltam a bölcsőde előtt. Sikerült a kék Zsigulit feltartóztatnom, de nem ő ült benne,
hanem az egyik népszerű táncdalénekes a barátnőjével. Az eseményről lekéstem, a bölcsődei pelenkaszárítót már tíz órakor átadták. Különben azért szeretnék beszélni vele,
mert cikket szeretnék írni a vállalatról, és az általa kiadott és érvényben levő igazgatói utasítás értelmében a sajtónak csak ő nyilatkozhat, senki más!

tárgyaláson a napirendek közt fuldoklik.
Utoljára néhányan állítólag a május elsejei felvonuláson látták a
gyári transzparensek
és
zászlók
alatt gyalogosan menetelni. Ezt az
adatot azonban még ellenőrizni kell,
mert a szemtanúk előzőleg alkoholt
fogyasztottak. Módszerei közé tartozik, hogy munkahelyén is megjelenik néhány percre, ilyenkor utasításokat osztogat, majd ismét elvonul értekezni.
Fel nem derített körülmények között eddig 48 bizottságba, elnökségbe, operatív titkárságba, intéző bizottságba, végrehajtó szervbe választották be, ahol is elnökként, alelnökként, intézőként tevékenykedik,
előadást tart, hozzászól, javasol, határozattervezetet fogalmaz, eperfát
ültet, patakhidat avat, járdát épít,
mesedélutánt tart, zászlót
cserél,
együttműködési szerződést, megállapodást ír alá, az elnökségben foglal
helyet, tiltakozó táviratot szövegez,
ratifikál, a népek közötti barátságot
erősíti.
Ha a jövő héten sem kerül elő,
Az íróasztalán talált határidőnapló tanúsága szerint mai programja kénytelen leszek egy másik igazgaígy alakult: 8 óra — művezetők fó- tót keresni.
Ha tudok!
ruma, felszólalással; 9 óra — ütemK. M.
terv-egyeztető tárgyalás a kooperáló

PAJTÁSNAP
21—26°
A 22. sz. Állami Építőipari Vállalat dolgozói az ú j Szikra
AZ ÜTTÖRÖVÁROSBAN
Nyomda építkezésén. Angyalföldön az üzemcsarnokot szePiros és kék nyakkendős
Várható időjárás ma estig: gyerekek hangja veri fel varelik, és alapozzák az irodaházat, valamint a szociális épületet. Európa egyik legmodernebb nyomdáját 1989-ban ad- Nyugat felöl időnként meg- sárnap a csillebérci nagytáják á t Képünkön: Előregyártott vasbeton elemekből készül növekvő felhőzet, a déli, bor csendjét; pajtásnap lesz
délutáni órákban a Dunán- az úttörővárosban. A progaz üzemcsarnok vázszerkezete
túlon futó zápor már lehet. ramot az úttörőszervezet lap.
KITÜNTETÉS
EGYEZMÉNY
Várható legmagasabb nap- jának kollektívája állította
Csütörtököm magyar—por- A Magyar Népköztársaság pali hőmérséklet pénteken: össze: reggel 8-tól délután 6
tugál rádiós és televíziós Elnöki Tanácsa Szádeczky- 21—26 fok között
óráig változatos műsor foegyüttműködési egyezményt Kardoss Elemér akadémigadja a mintegy 10 ezer —
irtak alá a margitszigeti kust, az Országos Béketa- MUNKÁK
főként fővárosi — úttörőt és
Nagyszállóban. A dokumen- nács tudományos bizottságá- A MARGIT-HlDON
kisdobost
tum — amelyet Hárs István, nak elnökét több évtizedes,
PÉCSI MŰHELY
eredményes
tudományos
Több mint 30 vállalat SZEGEDEN
a Magyar Rádió és Nagy
Richárd, a Magyar Televízió, munkásságáért, békemozgal- mintegy 590 munkása telies A képzőművészeti világhét
illetve Nuno Santos Pereire, mi, közéleti tevékenységéért lendülettel dolgozik a buda- szegedi rendezvényeként kia Portugál Rádió Igazgató — 75. születésnapja alkal- pesti Margit-hídon. A cél,
rendeznek a Pécsi
Tanácsának tagja és Soarez mából — a Szocialista Ma- hogy szeptember 30-án fel- állítást
grafikus-tagjainak —
Louro, a Portugál Televízió gyarországért Érdemrenddel oldják a forgalomkorlátozást, Műhely
kitüntetést és a villamos közlekedés — Ficzak Ferenc, Kismányoki
vezetője látott el kézjegyé- tüntette ki. A
Károly, Szíjártó
Kálmán,
tel — 4 évre határozza meg csütörtökön az Országos Bé- a hídon át a Moszkva-térig Halász
Károly, Pinczebelyi
Szeotágothai — ismét meginduljon. Dalmy
a rádiós és 3 évre a televí- ketanácsnál
— alkotásaiból. A
ziós együttműködés kereteit. János akadémikus, az Aka- Tibor min'szteri biztos el- Sándor
tárlat a petőfitelepi klubdémia elnöke adta át.
FAZEKASHÁZ
mondta, hogy az építők célja könyvtárban ma, pénteken
Ujabb létesftménnyel gya- POSZT ERKIÁLLlTÁS
reális, a háromhetes előnyt délután 5 órától egy héten
rapodott a zalaegerszegi mű- A MÜVÉSZKLUBBAN
változatlanul tartják. A hi- át tekinthető meg.
vészte'ep: a Népi IparművéA Sajtóház művészklubjá- don a sztaete'ések befejeződ- NAPERŐMŰ
szeti Tanács és a városi ta- ban poszterkiállítás nyílik tek és a Budapesti KöztekeAz első csehszlovák napnács összefogásával tájje'le- ma. pénteken este 7 órakor. dési Vállalat is hamarosan erőmű nemrég kezdte meg
gü fazekasház épült műte- A Képzőművészeti Alap Ki- végez a vágányok rögzítésé- működését a morvaországi
remmel. lakással és kiállító- adóvállalata a nagy népsze- vel, a felsővezeték építésével. Cechtín mezőgazdasági terteremmel. Megnyitása után rűségnek örvendő plakát- A pesti és a budai gya'ogos melőszövetkezetében. A napa dunántúli fazekasság jeles méretű művészi
reproduk- aluljárób".n gyorsított tem- sugárzást 20 négyzetméteres
mestereinek alkotásaiból ren- ciókból mintegy harmincat póban vál H ák egymást
a lemez fogja fel és a berendeznek benne időszaki kiál- mutat be. A kiállítást Szú- szakiparosok: mindkét léte- dezés 200 fejőstehene? istálló
lításokat
rom! Pál, a megyei tanács sítmény befejezéséhez köze- 75 C-fo'cos melegvízellátását
vb művelődésügyi osztályá- ledik.
képes biztosítani.
nak munkatársa nyitja meg.
A helyszínen poszterek vásáTelefon
rolhatók.
Forgalombiztonsági
verseny
EGYMILLIÓ
— Idehallgasson, ö n
PALACKBAN
A mai forgalom
egyre megszerzéséhez, a jelenlegi
már fél órája fogja a
sűrűsödő és egyre több ve- tudás
felméréséhez nyújt
Jövőre
százesztendős
a
kagylót, és egyetlen szót
sodrában
a segítséget a Szegedi KözleMohai Ágnes. Kilencvenki- szélyt rejtő
sem szól. Engedje meg,
biztonságos
és kedésbiztonsági Tanács szeplenc éve töltik palackokba a korszerű,
hogy én is használjam a
már csaknem hétszáz éve is- egyúttal örömteli közlekedés- tember 17-én, vasárnap regtelefont.
mert gyógyító ásványvizet hez feltétlenül szükséges a gel 8 órától megrendezendő
— Ne zavarjon, kéis- V. forgalombiztonsági verA Szabadegyházi Szeszipari közlekedési szabályok
rem: a
feleségemmel
Vállalat évente
csaknem merete, a jó vezetéstechni- senye, melyre a hivatásos és
beszélek...
közle- magán járművezetői
engeervmiUfó palack Mohai Ág- ka és a megfelelő
kedési jártasság.
Mindezek déllyel rendelkezők, a szenest szállít az üzletekbe.
mélygépkocsi-, motorkeréknisco
pár-, segédmo torkerékpár-veA JUHÁSZ GYULÁBAN
zetők jelentkezhetnek.
Vall a „fantom"
Ma, pénteken újra. megA verseny a kijelölt útkezdődnek a disco-pragravonalon forgalmi, az e célmak a Juhász Gyula MűveFolytalják a nyomozást
ra kialakított pályán ügyeslődési Központ pinceklubjáközTöbb mint 100 bűncselek- tgy nyilatkozott „Egy szó ségi versenyből, s a
ban, 17 ós 21 óra között. Leismereteimény — többek között erő- mint száz, én vagyok, uraim lekedés elméleti
mezlovas: Szokoli László.
nek vizsgájából áll. A verszakos nemi közösülés, betö- a fojtogató..."
VETÉLKEDŐ
seny kategóriánkénti első öt
„Kl minek mestere?" cím- réses lopás ós magánlaksérAz önvallomás természete- helyezettjét a rendezőség érmel munkahelyi vetélkedőt tés — szerepel a békéscsabai sen nem abszolút bizonyíték,
részesíti.
rendeztek tegnap a kórházi szatír bűnlajstromán. A szin- de a 100-nál több, már fel- tékes jutalomban
rendelőintézetek fiataljai ré- te egydülálló bűncselekmény- tárt bűncselekményt tagadni A jelentkezés helye: a Tanácsköztársaság
útján,
a
szére a II. számú kórházban. sorozat elkövetőjét ez év jú- nem lehet.
Sajtóház előtti parkoló,
a
A csecsemő- és gyermek- liusában sikerült kézrekeríA közvéleményt sokáig
ápolónők és szülésznők ré- tenie a rendőrségnek. Mis- foglalkoztatta az a kérdés, verseny előtt 7 és 9 óra között.
szére hirdetett szakmai és kolczi János békéscsabai la- hogy miért nem tudta
a
kos személyében.
politikai
vetélkedőn
21-en
rendőrség a több mint öt ÚJABB MEDENCE
A gyanúsított 1973 január- évig
vettek részt, közülük
az
garázdálkodó „fantomot" A HEGY LÁBÁNÁL
jától
játszotta
a
városban
a
első három helyen Villám
hamarabb elfogni. A Békás
Elkészült a borgátai ter„fantom"
szerepét,
A
roszMária, Kun Margit és KokaRendőr-főkapitányság málfürdő
harmadik medenterületeken megyei
vecz Anna végeztek, ök szul világított
illetékesei
ezzel
összefüggésmajd részt vesznek az októ- támadta meg az asszonyokat, ben többek között azt is el- céje. A Vas megyei Kemea Ság és a Kisa hajadonokat és kiskorú
beri megyei közéndöntőn.
hogy rendkívül nesalján
Somló hegy lábánál fekszik
leánygyermekeket. Nemi kö- mondták,
FIZETÉS NÉLKÜL
nagymértékben
gátolta
a
zösülésre kényszerítette őket, nyomozást M'sko'czi János Borgáta község, ame'ynek
PRÓBÁLT TÁVOZNI
határában tíz évvel ezelőtt
Büntetőeljárást Indított a cselekedetével sok családi rendezett „jó" családi étete, kutatófúrások
közben 47 forendőrség a 46 éves büntetett tragédiát okezott.
zárkózott tsrmiszete. Jellem- kos
termálvizet
ta'áltak.
A leleplezés után Miskolczi ző e t e ' l n ' e ' l - i e n , hogy irttg
előéletű Petrovics Sándor,
Hasznosítására
munkásüdü.
János
csupán
az
üz'etef'-b-n
a
szomszédokban
sem
keltett
Dunaszekcső,
Űjváros 40.
lőt és fürdőte'epet hoztak
szám alatti lakos ellen. Pet- elkövetett betöréseket Ismer- gyanút.
létre. A fürdő iránt az elte
el.
A
rendőrség
v'szont
rovics a szegedi Centrum
múlt
években
rendkívül
erőszakos
cselekményeire
is
A
35
éves
elvetemült
szeáruházból egy 2 ezer 500 fomegnőtt az érdeklődés, s az
rintos bőrkabáttal akart — döntő bizonyítékokat szer- mély ügyében a rendőrség idén már több mint százfizetés nélkül — kisétálni, de zett. Később — a kihallgatás a nyomozást tovább foly- ezer vendéget fogadott.
közben — ezt is beismerte. tatja.
•Ua&Lák.

Mi kell a zöldhöz?
A kertész, a kertészkedni
szerető természetbarát
az
őszi lombhulláskor nem csupán az elmúlásra, hanem az
újjászületésre, a
tavaszra
is gondol. És hogy gondterhelten vagy sem, az a nagyüzemekben dolgozó
szakemberektől és a kereskedőktől is függ.
A TESZöV-nél érdeklődtünk, vajon lesz-e elég facsemete ősszel? Megtudtuk,
az előrelátó üzemek
vezetőinek nem okoz túl nagy
fejfájást a telepítés
ideje.
A tavaly megrendelt szaporítóanyagot
részben
a
megyei,
részben a határon
túli faiskolák szállítják is.
Az idén még gondot okoz
az őszibarack-csemete beszerzése és igen
költséges
„mulatság" is, ugyanis Jugoszláviából vagyunk kénytelenek importálni az oltványt, amelyhez vad őszibarackot
is fölhasználnak.
(Nálunk sajnos a belvíz miatt ebből nincs
elegendő.)
Vigasztaló hír ugyanakkor: a
tavaly ősszel importált magokból kifejlődött
őszibarack-csemetékből
mintegy
450 hektárra valót tud kínálni a szőregi faiskola jövő ősszel.
Milyen intézmények
kezében van a szaporítóanyagok forgalmazása? A
fővárosban működik a Kertészeti Szaporítóanyag-forgalmazó KFT, amely
összehangolja az igényeket és a
faiskolák kínálatát. A termelés a téeszek, állami gazdaságok feladata. Csongrád
megyében
a Tisza—Marosszög Tsz faiskolája főként
az alma. körte és a csonthéjasok csemetéiről gondoskodik.
S mi hír a szőlőtermesztőknek? A szükségleteket —
részben kielégíti a fórráskúti Haladás Tsz, a csongrádi
Kossuth és a Vörös Csillag
Tsz. Valószínű azonban, hogy
azok az üzemek, amelyeknek eddig még nem
volt
birtokában a fehér borszőlő
termesztésének állami támogatásáról szóló okirat, ezután ilyet nem is adnak ki
részükre.
Mire számíthatnak a háztáji és hobbikertészek? Nem
sokkal több jóval kecsegtetik őket, mint
a korábbi

években. A kecskeméti Szikrai Állami Gazdaság borbási faiskolája neveli és forgalmazza részükre a csemetéket. Az ültetvényterv volt
szegedi helyiségeit átvették,
így a Dorozsmai úti és Algyői úti lerakaton
fogadják az érdeklődőket.
Sajnos. a Marx
téri elárusító
hely megszűnt, közel a Belvároshoz tehát nem is lehet hozzájutni
semmiféle
kertbe, utcára
való „zöldhöz". Aki Szőregre, a Tisza—
Maros-szög Tsz-hez ellátogat majd, talán szerencsével
jár, ott is fogadják a magánzó kertészeket. Ott szerencsés alkalommal dísznövényekre is szert lehet tenni.
Látva a városban élő, de
zöldet kedvelő lakosság nehézségeit, nem lehet elég elismerő szavakkal illetni
a
Városgondnokság és a népfiont közös kezdeményezését: augusztus
20-ig fölmérték a közterület szépítését szolgáló igényeket A
három kerületből 1134 darab díszfát
és 435 cserjét
kértek az utcájukat szépíteni akaró emberek. A városgazdálkodási
vállalattól
már meg is rendelték
az
anyagot, amelyet majd lombhullás után ki-ki elültet társadalmi munkában, saját
környékét szépítendő.
Közös álmunk a zöld Szeged. Ahhoz, hogy a kerítéseken belül és kívül szemet
gyönyörködtető, levegőt tisztító lombok fakadjanak, nem
elég az igény, az ültetés, a
gondozás vállalása: elsősorban csemete kell, hogy legyen mit elültetni és gondozni. Talán segítene,
ha
mondjuk
a kertbarátkörök
vállalnák: idejében fölmérik, mikor,
hol,
mennyi
gyümölcsfára, cserjére, díszfára lesz szükség, és
garanciát vállalnak a megrendelt mennyiség
eladására,
Igy talán nem lesz
rizikó,
ha nem többet, csupán elegendőt rendel a szaporítóanyagokból egy-egy lerakat
Jelenleg ugyanis nem eléggé látszik a városon, hogy
általában szépet, zöldet szerető emberek lakják. És talár. nem is bennük van
•
hiba.
Ch. A.
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