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Boldog jövőjükkel ismerkedtek 
A SZEGEDI „NYÍLT HÉT" VENDÉGEI 

Országszerte igen nagy ér-
deklődést váltott ki a tanuló-
ifjúság körében a „nyílt hét" 
bevezetése, amelynek az a cél 
ja, hogy az általános iskola 
VI I I . osztályát most elvégző 
diákjai a középiskolákban, az 
érettségire készülő diákok pe-
dig az egyetemeken szabadon 
meglátogathassák az _ egyes 
órákat, végignézzék az intéze-
teket s ezen keresztül is meg-
ismerkedjenek a felsőbb isko-
Iákkal, hogy könnyebben dönt-
senek a pályaválasztás sokszor 
nagy gondot okozó kérdésében. 
Ez a nálunk újszerű kezdemé 
nyezés a diákok igen széles 
körében keltett nagy megelé-
gedést és a „nyilt. hét" sikeré* 
mindennél fényesebben bizo-
nyítja az a tény, hogy a hét-
ből Szegeden már eddig ké 
hét lett, de előreláthatóan nyílt 
hónappá szélesedik, mert a 
diákok olyan nagy tömege ér-
deklődik a továbbtanulás lehe-
tősége irámt. 

A z eddlql ielek 

tehát azt mutatják, hogy mind 
a középiskolákban, mind p 
dig az egyetemen és főiskolán 
igen kedvező körülmények kö-
zött zajlottak le a „nyilt hét" 
eddigi eseményei. A középis-
kolákat látogató VI I I . általá-
nos iskolásoktól nem egy al-
kalommal hallhattuk, liogy 
„csakugyan érdemes továbbta-
nulni" és sokan boldogan je-
lentették ki, amikor az iskolák 
ezertárait, kisebb laboratóriu-
mait végignézték: „Nem is 
tudtuk, hogy ilyesmi van itt." 

A „nyilt hét" során tudta 
meg az általános iskolások 
legtöbbje, hogy milyen iskola-
típusból milyen pályára lehet 
menni és különösen megragad-
ták őket a természettudományi 
kérdések, de soknak mutatko-
zott kedve a pedagógiai pálya 
iránt is. A Baross Gábor-gim-
náziumban például élénk figye-
lemmel kísérték a biológiai 
keskeny filmbemutatót, a Pe-
dagógiai Leánygimnáziumot 
meglátogató Margit-utcai ál-
talános iskolások közül pedig 
nyomban 16-an is jelentkeztek, 
hogy tanítónők akarnak lenni. 

A „nyilt-hét" tapasztalatai 

alapján a Pedagógiai Leány-
gimnázium igazgatósága elha. 
tározta, hogy a jövő tanévben 
rendszeresítik ezt a módszert 
és bevezetik évközben is, hogy 
a pályaválasztás ne csupán 
egyszeri benyomások alapján 
történjék, hanem már előre 
felkészülhessenek a tanulók 
arra, hogy milyen iskolába, 
milyen pályára akarnak men-
ni. Ebből az iskolából egyéb-
ként a munkás- és szegénypa-
íasztszármazású gyermekeket 
egy-egy tanárból, diákból és 
szülőkből álló munkaközösség 
keresi fel, hogy ismertesse szá-
mára a továbbtanulási lehető-
ségeket. Munkájukhoz nagy 
segítséget nyújt a Párt azzal, 
hogy jól megszervezett népne 
velőmunkával hasonlóképpen 
igyekszik megvilágítom a 
munkás- és parasztszülők szá-
mára, hogy mennyire érdemes 
gyermekeiket továbbtianíttatni. 

Az EnveSemen és Főiskolán 

is nagy gondot fordítottak a 
„nyilt hét" jó megszervezésé-
re. Egy-egy professzorból, ta-
nársegédből és az egyetem kü-
lönböző karainak hallgatóiból 
álló brigádot alakítottak, ame-
lyek azután végiglátogattak 
valamennyi szegedi középisko-
lát, sőt Csongrád, Békés és 
Bácskiskun megye középisko-
láit is. 

Az előzetes meghívás alap-
ján tömegesen megindult az-
után az egyetem és a főiskola 
látogatása, úgyhogy mostaná-
ig már minden szegedi közép, 
iskola legfelsőbb osztálya fel-
kereste az Egyetemet és a fő-
iskolát. A professzorok és diá-
kok egyaránt meleg barátság-
Tal fogadták a „nyilt hét" ven-
dégeit és végigvezették őket 
az intézeteken, a laboratóriu-
jzaakan, megmutatták az egye-

tem gazdag felszerelését — 
amelynek legnagyobb részét 
már a népi demokrácia juttat-
ta a diákságnak —. bevezették 
őket az órákra, a könyvtárak-
ba is. Több előadást végighall-
gattak a középiskolások, kísér-
leteken, bemutatásokon vettek 
részt és valóban igen sok eset-
ben itt kaptak megoldást arra 
a problémájukra, liogy melyik 
pályát válasszák inkább. Igen 
sok eselben a látottak, hallot-
tak alapján dőlt el maga az a 
kérdés is, hogy továbbtanulja-
nak-e. Nem egy olyan közép-
iskolás fiatal is kedvet kapott 
az egyetemi vagy főiskolai ta-
nuláshoz, aki azelőtt egyéb-
ként nem érzett különösebb 
kedvet a továbbtanulásra. 

A „nyilt-hét" általános tapasz-
tala ái azt mutatják, hogy a 
természettudományi pályák iránt 
igen erősen megnőt. az érdeklő-
dés a fiatalság előtt, de ezzel 
szemben még nem mutatkozik 
meg olyan nagy kedv a középis-
kolai tanári pálya iránt, amint 
az szükséges lenne. 

A munkásfiatalok 

egyetemre és főiskolára kerüléss 
érdekében igen jelentős az a kez-
deményezés, hogy egyéni levele-
zést szerveznek a jelentkezők-
kel. A megfelelő szakos ME-
FESz tagok kiválasztják elsősor-
ban a munkás- és szegénypa-
rasztszármazásu jelentkezőkel, 
akikkel azután még az Egyetem-
re vagy Főiskolára kerülésük 
előJt levelezési kapcsolatba lép-
nek, liogy megismertessék őket 
jövendő szakjukkal. Emellett 
természetesen fontos, hogy to-
vábbra is széleskörű felvilágosí-
tó munka folyjék azok között az 
ifjúmunkások között is, akik 
nem jelentkeztek továbbtanulás-
ra. A „nyilt-hét" keretében ar-
ról is gondoskodtak, mégpedig 
olyan formában, hogy1 több 
üzemből hívták meg már eddig 
is ifjúmunkásokat az egjfétemés 
főiskola látogatására. Ezek a 
látogatások is általában szép 
eredménnyel végződtek és nem-
csak közvetlen kapcsolat alakult 
ki az egyetemi és üzemi fiata-
lok között, hanem nagyobb ér-
deklődés nyílt meg az ifjúmun-
kások előtt a továbbtanulás 
iránt. Jellemző például, hogy 
amikor a Főiskola könyvtárát 
meglátogatták, nyomban könyve-
ket is kértek kölcsön az ifjú-
munkások és nagy örömmel vet-
lék tudomásul, hogy a jövőben 
rendszeresen is kaphatnak on-
nan könyveket. 

A z iftumunkások és diákok 

számára tehát egyaránt nagyje-
lentőségű volt itt Szegeden is 
a „nyílt hót" gondolatának meg-
valósítása. Abban a széleskörű, 
valóban óriási érdeklődésben, 
amely ezzel- kapcsolatban meg-
nyilatkozott, elsősorban nem 
puszta kíváncsiságot kell lát-
nunk, hanem döntően azt, hogy 
ifjuságunk komolyan foglalkozik 
a pályaválasztás, a továbbtanu-
lás kérdéseivel. Ez azonban csak 
azért lehet ma már ilyen eleve-
nen élő valóság, mert fjuságunk-
nak nem üres terveket kell szö-
n!e, nem vágyálmokat kell ker-
getnie, amikor jövőjére gondol. 
Pártunk következetes politikája 
népünk felszabadulása után olyan 
széles távlatokat nyitott meg az 
egész dolgozó nép s benne külö-
nösen az ifjúság hatalmas tá-
bora előtt, amilyenről a múlt-
ban álmodni sem lehetett. 

A kitárult biztos jövő 

A képviselői bessámolók alkalmával felvett panaszok nyomán 

utak, járdák, közkifolyók, játszóterek 
)L épültek Szegeden 

adta meg igazi alapját a nyílt 
hét sikereinek és annak a foko-
zott érdeklődésnek, amely a 
fiatalság körében a továbbtanu-
lás iránt megnyilatkozott. A 
nyilt hét sikerei azt a bíztató tu-
datot adják, hogy további _ jó 
munkával mindjobban benépe. 
sülnek munkás- és parasztszár-
mazású fiatalokkal a középisko-
lák, egyetemek, főiskolák pad-
jai s onnan népi demokráciánk 
legkülönbözőbb munkaterületein 
dolgozó ríj értelmiségi táborral 
gazdagodik a dolgozók állama. 
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Valamennyien emlékezünk még 

az elmúlt rendszer képviselővá-

lasztásaira. A képviselőjelölt a vá-

lasztóknak a választás előtt min-

dent megigért, amit azok el tud-

tak képzelni, de amikor a zsebé-

ben volt a mandátum, mehettek 

hozzá a választók- Nem tett az 

ugyan egy szalmaszálat se kereszt-

be az érdekükben, ö t esztendővel 

ezelőtt a felszabadító Vörös Had-

sereg a mul t rendszer egyéb szeny" 

nyeivel együtt elsöpörte ezeket a 

„képviselőket" is és ahogy erősö-

dött népi demokráciánk, ahogy ki-

szorultak az ál 'am vezetéséből az 

ellenséges elemek, úgy jelen lett ez 

a szó: képviselő — egyet magával 

a dolgozó néppel. A dolgozó nép 

saját sora'ból választotta ki kép-

viselőit s ennélfogva döntően meg-

változott a viszony a képviselők és 

választók kőzött . 

Ez domborodott k i az elmúlt hó-

napok során, amikor ifj. Komócsin 

Mihá ly elvtárs, városunk képvise-

lője egymásután tartotta meg a 

képviselői beszámolókat az üze-

mekben, telepeken. A dolgozók tud-

ták, hogy képviselőiket még a leg-

egyénibb bajaikkal, sérelmeikkel is 

bizalommal kereshetik fel s a be-

számoló után egymásu tán vetették 

fel problémáikat a dolgozók, rámu-

tattak a hibákra, hiányosságokra, 

kér'.ék Komócsin elvtársat, hasson 

oda, hogy orvosolják sérelmeiket, 

segítsen nekik a meglévő hiányos-

ságok, hibák kiküszöbölésében. 

A képviselői beszámolókon felve-

tett problémák javarésze azóla 

má r 

megoldást nyert 

a legfontosabb kérdések végrehaj-

tásának azonban utánanéztünk, 

megvizsgálva, hogyan orvoso'-ták 

a z ' illetékesek a felvetett panaszo-

ka?. 

A felszólalók jelentős része fog-

lalkozott a korpaellátásban mutat-

kozó nehézségekkel. A Gyufagyár-

ban Czakóné, a Petéfi-telencn Te-

lek Sándor vetette fel a kérdést, 

kérve, hogy a piacokon szüntessék 

meg a korpával való spekulációt 

és hassanak oda, hogy 

a korpaellátásban 

fennakadás ne mutatkozzék. A vá-

ros a piacokon megszigorította az 

ellenőrzést, de ezen túlmenően se-

gítségére sietett a dolgozóknak, 

úgy, hogy április végén 150 mázsa 

korpát osztottak ki s ezizel egyidö-

ben a DEFOSz-nál is osztottak 

korpát. Azóta folyamatosan foly-

tatják a korpakiosztást, három va-

gon korpác osztanak ki a dolgozók 

közöl t . 

Ugyancsak a Gyufagyárban Ta-

rabáné elvtársnő vetette fel, hogy 

a diada'kapuról távolítsák el a régi 

címert_ Aki járt a diadalkapu kör-

nyékén, meggyőződhetett ró'a, 

hogy a Tarabáné elvtársnő által 

felvetett hibát kiküszöbölték. 

— A Kálvária-utca végén a dol-

gozók az orrukig sem látnak bo-

rult estéken — panaszolta Kulcsár 

elvtárs. 

Most végz'k a Kálvária-utcában 

az utolsó simításokat a szerelésen. 

Pár nap mú lva 

kigyulladnak 

a villanylámpák. 

Igen súlyos hiányosságra hívta 

fel a figyelmet a Gyufagyárban 

Bernát né. Elmondotta, hogy ta-

pasztalata szerint nem gondoskod-

nak megfelelően az Árvaházban a 

gyermekek neveléséről, úgyhogy 

hanyatlás mutatkozik a tanulásban. 

Komócsin elvtárs utánanézett a 

dolognak, s megállapította, hogy 

Bernátnénak igaza van, nagyon 

hiányzik az Árvaházból egy tanító, 

aki rendszeresen gondoskodna a 

gyerekek nevetéséről, tanításáról. 

'A szükséges tanerőt felvették, s 

már is jelentős fejlődés mutalkozik 

a gyerekek tanulmányi előmenete-

lében. 

A választők és a képviselő kö-

zötti kölcsönös biza'o.m jele az, 

hogy olyan kéréseket is felvetet-

tek a képviselői beszámolókon, 

m in t a Kecskés-Kelepen Németh 

Imre. Kérte, tegyék lehetővé szá-

mára, hogy ingyen utazhasson a 

villamoson, mivel 100 százalékos 

hadirokkant, mindkét lába műláb. 

Németh Inire már hetek óra a 220-

as számú szabadjeggyel utazik a 

szegedi villamosokon. Markovicsné 

a Kecskés-telepi 

kulturhás 

megjavítását kérte, mert annak te-

tején esős időben becsorog a víz. 

M á r hozzáfogtak a ku l túrház javí-

tásához s a munka még ebben a 

hónapban befejeződik. 

Zsótér József, Kecskeméti József 

és még mások is panaszkodtak, 

hogy nem megfelelő a vízellátás a 

telepen. Kérték, hogy a Kamarás-

cs Zentai-utca sarkára, valamint 

az Apatin-utcában létesítsenek köz-

kifolyót. A kifolyókat még ezév-

ben megépítik, sőt a Csantavéri-

utcába is épül közkifolyó. 

Tárkányiné azt kérte, hogy az 

Adai-sorra szereljenek lámpát. A 

vlHanylámpákat már fel is, szerel-

ték nemcsak az Adai-sorra, hanem 

a rampa vámház felöli oldalára is, 

mert a kivizsgálás megállapította, 

hogy i t t is hiányos volt a közvilá-

gítás. 

Hídvégi Jánosné a Petőfi-telepen 

tartott beszámoló a lkalmával azt 

kérte, létesítsenek a Vásárhe ly t 

sugárútnál salakozott lejárót. A le-

járó még ápril is folyamán elké-

szült. Bertalan Józsefné az anyák 

kérését tolmácsolta akkor, amikor 

játszóteret kért 

a Petőfi-telepre. Május l-re elké-

szült a III. síz. iskola előtt a ját-

szótér bukóhintáva l , homokozóval 

felszerelve, a II- sz. iskola előtt pe-

dig a bukóhinta meüé röplabdapá-

lyát építettek a gyermekjátszó-

térre. 

Gazdag Mihály villanyt kért a 

bölcsödé elé. Még e hónapban tel-

jesül a kérés. A többek által fel-

vetett. járdajavítás szintén e hó-

napban fejeződik be. A Határ-ú(on 

már április hónapban elkészült a 

salakozott út , a baktói megállóhoz 

vezető út építését pedig már meg-

kezdték. 

Szűcs István a XIV. utcánál lévő 

vá 'yoggödrökröl szólt, melyek meg-

nehezítik a kerítések építését. A 

mérnöki hivatal megállapította, 

hogy ezekből a gödrökből a lakos-

ság tapasztóföldet bányászott. Ezt 

megszüntették és 

a járdákat 

még ebben a hónapban megjavít-

ják. Az Ökrös Dezső által kifogá-

solt rossz át járókat még ápril is 

hónapban megjavították. 

Hasábokon keresztül tehetne so-

rolni a teljesített kéréseket, az or-

vosolt panaszokat. Oldalakon ke-

resztül lehetne Írni azokról a fel-

vetett kérdésekről, melyeket így 

gyorsan nem lehet megoldani, de 

a felszólalók ráirányították a fi-

gyelmet, s ennek nyomán a® 

Illetékesek tervbevették a kérdés 

megoldását, flyen például Koszo-

rús István kérése. Azt kérte, m iné l 

hamarább építsék meg a Petőfi-

tetepi kul túrházat . Tekintve, hogy 

ez igen jelentős építkezés, sok év-

tizedes mulasztást kell bepőto'nl 

ennek a kul túrháznak a megépíté-

sével. a Petőfi-tetepi kultúrház csak 

az ötéves terv keretében épülhet 

meg, 1951-ben. 

A teljesült kérések bizonyítják, 

mennyivel más most már a dolgozó 

nép és a képviselők viszonya. Az-

előtt pár méternyi járdáért hete-

kig kellett küldöttségeknek kilin-

cselni a „nagyságos képviselő úr-

nál", évekig elhúzódott egész apró 

kérések esetleges teljesítése. A dol-

gozó nép képviselőjének felvetett 

panaszok zöme alig há rom hónap 

a'att teljesült. Járdák, villamos-

hálózatok, ttllalc, játszóterek épül-

tek. s közösen: választó és képvi-

selő egész sor hiányosság, hiba ki-

küszöbölésével segítették elő a szo-

cializmus építésének sikerét 

Már két vagon mezőgazdasági kiállítási 
angyag érkezett 

Mezőgazdaságunk fejlődését, felszabadulás óla elért 

eredményeit mutatja be a hódmezővásárhelyi 

mezőgazdasági kiállítás 

Május 28-án nyílik meg Hódme-

zővásárhelyen — m in t ahogy már 

beszámoltunk róla — az egy hétig, 

június 4"ig tar ló mezőgazdasági ki-

állítás. A kiáll ítás előkészítésére 

bizottság alakult a párt-, tömeg- és 

ifjúsági szervezetek, valamint a 

különböző intézmények képviselői-

ből. A kiáll ítás megrendezésének 

előkészületei és helyének kijelölé-

se folyamatban vannak. Budapestről 

eddig már 2 vagon kiáll ítási anyag 

érekezelt, a harmadik vagon útban 

van. A Budapestről érkezett kiál-

lítási anyagok részei az országos 

mezőgazdasági kiáll ításnak. 

A kiál l í táson bemutatott tárgyak, 

grafikonok és egyéb rajzok átfogó 

képet nyújtanak arról a hatalmas 

fejlődésről, amelyet dolgozó pa-

rasztságunk a Szovjetunió példája 

nyomán és annak segítségévei, 

Pár tunk és az ipari munkásság ve-

zetésével elért országosan és Sze-

ged környékén is. A kiállítás fcertiu-

ia'.ja a hároméves terv eredményeit 

és azokat a lehetőségeket, amelye-

ket az ötéves terv tár mezőgazda-

ságunk elé. 

A kiállítás szemléHeti, hogy a 

dolgozó parasztság boldogulásának 

egyedüli helyes út ja a termelőszö-

vetkezetek útja. Megmutatja a ter-

melőszövetkezelek eddigi fejlődé-

sét, és azt, hogy a termelőcsopor-

tok tagjai , mennyivel nagyobb 

eredményeket érnek el, mint az 

egyénileg gazdálkodók. 

Meggyőződhetnek a kiállítás lá'o-

gatói arról is, hogy állami gazda-

ságaink milyen nagy munkál vé-

geznek, hogy szocialista mintagaz-

daságokká fejlődjenek, hogyan se-

gítik nemesített vetőmaggal a dol-

gozó parasztságot, látták el az or-

szágot tenyészállatokkal. Az Álla-

mi Mezőgazdasági Gépüzem bemu-

tatja a kiállításon azokat a szovjet 

és magyar gyár tmányú mezőgazda-

sági gépeket, amelyek a gépállomá-

sokon a dolgozó parasztságot se-

gítik. 

Egyik legérdekesebb része lesz a 

kiállításnak a Davidov-terv modell-

je, amely szem'éltetően berou atja 

azokat a nagy, ma még sivatagi 

területeket, amelyeket az atomener-

gia békés célokra való felhasználá-

sával virágzó termőföldekké vál-

toztatnak. 

A Budapestről érkező kiállítási 

anyagok mellett kiá l l í t ják a rsnti-

grádmegyei á l lami gazdaságoknak, 

gépál 'amásoknik . lenne>öt'Sop?r-

toknak, egyénileg gazdálkodó t.a-

rasztoknak azokat a termékei;, 

és egyéb tárgyait, amelyek cson-

grádmegyei viszonylatban bemu-

tatják mezőgazdaságunk fejlődését, 

a szocialista gazdaságok megerősö-

dését-

A kiállított anyagban igen nagy 

érdeklődésre tarthatnak számo; a 

szegedkörnyéki mezőgazdaság, kü-
lönösen a termelőcsoportok e'ért 

kiváló eredményei. 

Rendelet a Mezőgazdasági 
Ksérleíiigvi Központ 

szervezéséről 
A Magyar Népköztársaság minisz-

tertanácsának rendelete értelmében 

a Mezőgazdasági Tudományos Köz-

pont működését ezentúl MezőgV-

dsági Kísérletügyi Központ elneve-

zéssel folytatja s kísértetügyi intéz-

mények igazgatását és kísérleti te-

vékenységének irányítását a lövő-

ben a földművelésügyi minisztérium 

főosztályakén: lát ja el- A Mező-

gazdasági Kísérletügyi Központ kí-

sérleti tevékenységének tudomá-

nyos irányítása és ellenőrzése a 

Magyar Tudományos Akadémia fel-

adata. 


