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Ma kezdődik az iskola év
Elsőéves hallgatók a szegedi egyetemen

Délu láti vrw. A Szegedi Nagy állomás htíngos a
lármúlólMost
jött be a vonat. Itt is. ott is bőröndökkel felszerelt fiúk, lányok száll_
nak ki a vasúti kocsikból, sietnek
a kijárat felé. Az ajtónál egy kar.
szalagos fiatat áll.
— Az egyetemre jöttök? — szóHtja meg az egyik csoportot Kefényi György, mert o áll í", ö várja az új elsőévesekel,
i — Oda, miért? — szólal meg a
csoportból egy lenszőke hajú,
ne.
vető arcú fiú.
— Akkor várjatok
egy kicsit,
mindjárt
összeszedem azokat, akik
aj
egyetemre jöttek és elkísérlek
benneteket a diákotthonba.
i A fiatalok egycsoportba
álltok
ós ajtó mellé, Kerényi Gyurka pedig egymás után hívta oda az új
egyetemistákat.
Lassan elnéptelenedik
a
pályaudvar,
Kerényi
György pedig elindítja kis csoportját
a
Tolbuchin .sugárúti
egyetemi
diákotthon felé.
Útközben egyremásra érdeklődnek a fiatalok
az
egyetemi élet felöl. Hogyan megy
itt a ta/nílás, hogyan k.'ll jegyzetelni, s első sorban a professzorokról
érdeklődtek- Kerényi György pedig röviden elmond/a nekik, milyen
az egyetemen az élet, hogyan kell
az időt jól beosztani.
A Tolbuchin-sugárúton
hatalmas
diákotthon várja az
új
lakókat.
Már jóval a tanítási év megkezdé.
se előtt rendbehozták a diákotthont.
Tiszta ágyak, jól felszerelt tanulószobák állnak a hallgatók rendelkezésérc.
A fiatalok már a*
első
nap nekikezdhetnek a tanvlátmak.
Sokan látogatták meg tagnap a
Bölcsésztudományi
Kar
natalmas
épületét. Uj Fiatalok jöttek, hogy
beiratkozzanak az egyetem
valamelyik karára. Csodálkoznak a ha.
talmas folyosókon,
előadótermeken.
Fönt, a második emeleten sok fiatal áll a. tanulmányi osztály
előtt.
A beiratkozásra várakoznakItt áll
BukovinszM Mária
is,
aki -most jött
Gyomáról.
Bukorinszki
elvtársnö
magyarszakos
hallgatója
lesz
az
egyetemnek,
ürömmel készült fel az egyetemi
életre. Ahogy 6 mondja, középiskoláit Békéscsabán végezte ée kitűnő
rendűén érettségizett.
Talán annak köszönhetem ki.
• tünörendüségemet is, hogy
kollégiumban
lakiam.
Tanulóiársaim.
mai együtt készültem az érettségi,
re is, kollektívon tanultunk.
De
segített bennünket a kollégium ne.
felőtestülete és segítettek az isko4
lánk tanárai is.
Ebben itt sem lesz hiány
szólalt meg melletti egy
másod*

éves hallgató. — A professzor elvtársak és a tanszemélyzet
mindent
megtesz, hogy a hallgatók,
de
különösen az elsőévesek
elsajátít,
sák a tanulás jó módszereit.
Míg várnak az iralkozásra,
beszélgetnek egymás között- Iii-ki ü
maga szakát dicséri, az egyik
a
történelmet, a másik az oroszt, a
harmadik a magyar szako 1.
Bukovinszki Mária így szól:
_
Leginkább az irodalmat
szeretem
és az irodalmon belül is a költéssé,
tet. Legkedvesebb
kóttöm
Ady.
Valahányszor
olvasom,
mindig
újabb és újabb
szépséget fedezek
fél verseiben-.
Aztán a fiatalok
rátérnek első
é'-ményeikre, amelyeke'- az egyetemen szereztek.
— Eleinte nagyon újnak tünt az
egyetem. Hatalmas falak,
termek,
de lassan majd
megszokom.
Bár
még mindig
eltévedek a folyosókon — jegyzi meg nevelve
Bukó•
vinszki Mária.
Az elsőévesek azonnal, amint beiratkoztak, megkapták
a
menza
étkezési lapot is, hogy már ma ott
étkezhessenek.
.
,

A Mátyás téri általános iskolában
Nagy volt a készülődés tegnap a
Mátyás-téri állami általános Iskolában. Készültek az 1953/54-es tanév megnyitó ünnepélyére. A kapun a felirat a m a i tanévnyitó ünnepély kezdetét hirdette. A k i k az
iskola épülete előtt mentek el, azt
gondolhatták, hogy ebben az iskolában a tanév egy nappal
előbb
kezdődik. Vidám, jókedvű lánykák
siettek ki-be a nagy kapun, kezükben virág. Díszítik iskolájukat, készülnek az ünnepélyre.
Tankönyveiket és füzeteiket is tegnap szerezték be az iskola tanulói.
Eljött a m á r előre
megrendelt
könyvéért Sándor Éva
negyedik
osztályos pajtás is. ö r ü l az ú j év
kezdetének. J ó volt nagyon a nyári
szünet, sokat lehetett játszani, de
m á r nagyon hiányzott az iskola.
Csala Sára pajtás is várta az ú j
iskolaévet, pedig nagyon jól szórakozott Budapesten a nyári szünetben. ö különösen üröl az
új
tanévnek. A nyolcadik osztály tanulója s nagy tervei vannak, hogy
hova menjen az általános iskolai
tanulmányai befejezése után.
Kedves Andrásné, az iskola igazgatónője elmondja, hogy a nyári
munka az ú j tanév előkészítéséért
folyt. Az ú j tanévre m á r akkor
megkezdték a készülődést, amikor
az előzőt befejezték. Gondoskodtak

Szerdán délután 3 óráig vegyék át az üzemek és hivatalok
kultúrfelelösei a Koreai Néphadsereg
Ének- és Táncegyüttesének előadására szóló jegyeket
Szeptember 4-én, pénteken
este
7 órai kezdettel az ú j szege :ü szabadtéri színpadom a IV. VIT_en is
nagy sikerrel szerepelt Koreai Nép.
hadsereg Ének- és Táncegyüttese
mutatja be műsorát. A jegy igényló lapokat szeptember 2-án, szerd á n délután 3 óráig kell az Országos Filharmónia
KUuzál.tér
2.

szám alatii szegedi kirendeltségénél
leadni és a jegyeket átvenni.
A nagy érdeklődéssel vári
elő.
adást rossz idő esetén a
szegedi
Nemzeti Színházban tartják
meg.
A szabadtéri színpad baloldal
és
balközép jegyei délután 6
ómkor,
a jobboldal ©s jobbközép
jegyei
este 8 órakor érvényesek.

A Szegedi Férfi és Női Divatszabóság dolgozói
teljesítették évi tervüket
' A Szegedi Férfi és Női Divatszabóság dolgozói a minőség javításóval és tervük határidő előtti
teljesítésével harcolnak
a
kormányprogramm
megvalósításáért.
Az üzemben a termelés fokozásáért lelkes verseny folyik. Ez tette
lehetővé, hogy üzemünk dolgozói
m á r teljesítették évi tervüket. Ezzel megmutatták,
hogy
szívósan
küzdenek a kormányprogramm sikeréért.
A munkaverseny lendülete különösképpen
az
alkotmányunk
ünnepének
tiszteletére
indított
versenyszakaszban bontakozott ki.
Mind a páros, mind az egyéni versenyben
kimagasló
eredmények
születtek. Koszorús- és Gálné pár
148 százalékot ért el. Szépfalusi—
Balázsné pár 117 százalékos tervteljesítéssel dolgozott. Marjai—Királyné pár pedig 113 százalékra
teljesítette
előirányzatát.
Kiváló
eredménnnyel dolgozott Tóth István is, mert 183 százalékra fokozta előző eredményét. Juhász József is követte Tóth István példá-

a tanulók nyári foglalkoztatásáról.
Nyáron a pajtások kalászt
gyűjtöttek a Táncsics-tszben és különböző úttörő foglalkozáson
vettek
részt az iskolában. Az ú j tanévre
való készülés fontos szakaszát jelentette a tantermek rendbehozása,
hogy szeptember 1-én tiszta, egészséges tantermek fogadják a pajtásokat.
Most szép, tiszták a folyosók, a
hófehér falakon ú j szovjet szemléltető képek mosolyognak
a jókedvű diókokra. Szépek, csinosak
a tantermek is. Különös
gonddal
rendezték be az
elsőosztályosok
tantermeit. A ragyogó, fehér falak
talán még fehérebbek, mint a többi
osztályokban. A pad, a szekrény is
fehér. A hatalmas ablakban pompás, piros muskátli teszi még barátságosabbá a tantermet. Itt öröm
lesz tanulni.
Nagy szeretettel fogadják az iskola ú j tanulóit, az elsőosztályosokat. Az úttörö csapat az elsőosztályosok számóra a felejthetetlen
nap emlékére könyvjelzőt
készített és virágot adnak át az ünnepélyes első zászlófelvonáson az ú j
tanulóknak. Tegnap még csak készülődés folyt s ma mór, szeptember 1-én ismét kitárja kapuit az
iskola a napbarnított arcú, pirospozsgás gyermekek előtt.

Az ovodai beiralások
ideje
Az ovódai felvétel, illetve beiratkozás időpontja augusztus
31-től
szeptember 9-ig tart. Minden szülő,
akinek
3—6 éves
ovódaköteles
gyermeke van a felvételhez a következő iratokkal jelentkezzék:
a
gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a kötelező
védőoltások
(himlő,
diftéria)
megtörténtéről
szóló bizonyítvány, hatósági orvosi
igazolás. A hatósági orvosi bizonyítvány nem lehet 8 napnál régibb
keletű.
Ezenkívül
munkavállalói
igazolás a szülők elfoglaltságáról.

A gyermekek csak szabályszerű
felvétel után járhatnak ovódába.
ját és 180 százalékot ért el.
Pó- Az ovódai foglalkozások, a felvétel
nyai Sándor 147, Szépfalusi G y u l a és jelentkezés ideje alatt szünetelpedig 137 százalékos eredménnyel nek.
dolgozott.
Az üzem dolgozói tudják,
hogy
a kormányprogramm a közszük- 845,000 befőttes üveget gyárt
ségleti cikkek nagyobb bőségét és
terven lelni az üvegipar
jövedelmük
növekedését
jelenti.
Ezért minden erejükkel azon dolKereskedelmünk nem készült fel
goznak, hogy az év hátralévő ré- kellőképpen befőttes üvegekkel az
szében még előbbre vigyék a ter- idei bő termésre. A gyümölcsidény
melést és tovább javítsák munká- beköszöntésével hamarosan elfogyjuk minőségét.
tak a meglévő készletek, amelyek
két és fél-háNéhány nappal ezelőtt röpgyű- pedig a tavalyinak
lést tartottunk, ahol Kókai József romszorosát tették ki. A hiányok
párttitkár elvtárs a párt nevében pótlására segítséget kaptunk a bamondott köszönetet a dolgozóknak ráti népi demokratikus országokRomániából,
Csehszlovákiáazért a kiváló munkáért, amellyel ból:
az éves tervük határidő előtti tel- ból, a Német Demokratikus KözLengyelországból.
jesítetését segítették.
Beszédében társaságból és
kaprámutatott arra, hogy a verseny- Így nagymennyiségű üveget
ben nem állhatunk meg, hanem jó tunk és kapunk a megnövekedett
munkával, fokozott takarékosság- szükségletek kielégítésére, de ez .a
gal,
szilárd
munkafegyelemmel mennyiség még mindig nem elekell küzdenünk
a
kormánypro- gendő. Ezért igénybevették a konzervgyárak
tartalékkészleteit
is,
gramm valóra váltásáért.
sőt tetemes mennyiségű
üvegről
Bcnkc László
még le ls mondtak konzervgyáraink a lakosság számára. Még ez
sem volt elég. A lakosság további
kérésének és igényeinek kielégítésére most az építésügyi minisztérium üvegipari igazgatósága ellalatok kivételével), intézmények- határozta, hogy szeptember végéig
nél, hivatalokban stb. meg
kell összesen 845.000 darab 1-től 5 litetartani
a szakszervezeti
szervek res nagyságú befőttesüvegeket kébeszámolóit és újraválasztását.
A szíttet terven felül üveggyárainkmezőgazdaságban ugyanezt a fel- ban s ez a nagy üvegmennyiség foadatot későbbi időpontban
kell lyamatosan kerül az üzletekbe.
végrehajtani,

A SZOT elnökségének közleménye
A Szakszervezetek Országos Tanácsának
elnöksége
a
magyar
szakszervezetek
alapszabályainak
megfelelően elhatározta, hogy 1953
szeptember 15. és december 1. között az üzemekben, vállalatoknál
(az építő- és faiparhoz tartozó vál-

Csullog Lajos a történelem szakra
jelentleezett•
ö is most iratkozott
be. Csullog elvtárs
Dombovárotl
végezte középiskoláit és
jóiendüen
érettségizett.
Középiskolás
korú.
ban egyformán szerette a történelmei, meg a magyar irodilr-ai
is.
Sokáig gondolkodott
azon, hogy
milyen szakot válasszon.
Végül is
úgy döntött,
hogy a történelem
szakra megy.
Diákotthonban
laleik, mint annyi más elsőéves .i!«•_
sa. A szobatársaival már nz első
nap meleg barátságot kötőitek és
megfogadták, hogy együtt tanulnak
és mindenben segítik egymást.
Uj emberek kerültek t szegedi
egyetemekre.
Megismerkednek
a
tanulás magasabb forrná iával.
A
professzorok, a tanszemélyzet dolgozói minden lehetőt elkövetnek a~ért, hogy átadják
tudásukat
a
új embereknek- Az elkövetkezendőben az új egyetemistákon van a sor,
hogy ők is megtegyék a mzgükéi,
hogy tanuljanak, hogy elsajátítsák
mindazt, amit a z egyetemen hallanak, hogy majdan,
ha, elvégezték
az egyetemet, a lehető
legjobban
L
szolgálják a dolgozó nép ügyét.

Ujabb nagy segítség a falunak
Hatalmas jelentőségű
az
a
törvényerejű
rendelet, ami
a
sajtó vasárnapi
számában
jelent meg. A minisztertanács emlékezetes határozatát, amellyel a
termelőszövetkezetek beadási kötelezettségét minden terményre
és állati termékre vonatkozóan
tíz
százalékkal
csökkentette,
most vasárnap nyomon követte
az elnöki tanácsnak az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok érdekében hozott törvényerej ű rendelete: mindazoknak
az
egyénileg gazdálkodó parasztoknak, akik 1953. évi kenyér- és
takarmánygabona beadási kötelezettségűknek eleget tettek
—
de azoknak is. akik önhibájukon
kívül nem tudtak eleget tenni
— az 1953. évre előírt kukorica-,
napraforgómag- és burgonyabeadási kötelezettségét tíz százalékkal csökkenteni kell. Ugyanakkor az egész ország területén
megszűntek a búza, a rozs, az
árpa, a zab, a kukorica, a napraforgómag és a burgonya forgalmával kapcsolatos korlátozások.
Ez az Intézkedés ls azt mutatja, hogy pártunk,
államunk
nagy szeretettel gondoskodik
a

falu dolgozó népéról, • elismeri
j ó munkáját.
Ez az újabb beadási
kedvez*
mény közvetlenül növeli a dolgozó parasztok
jövedelmét,
a
szabadpiaci forgalom megkönynyítése pedig segiti a termékek
gyors, j ó értékesítését, javítja a
falu és város közötti áruforgalmat, erősíti a munkások és parasztok szövetségét.
Csongrád megyében is
sokszáz mázsa kukoricával, napraforgóval, burgonyával több marad a dolgozó parasztságnak, ezáltal szabad értékesítésre, jólétének fokozottabb emelésére. Csupán Mindszent
parasztságának
mintegy 674 mázsa kukoricával,
274 mázsa napraforgóval és 64
mázsa burgonyával kell kevesebbet beadnia.
Az elnöki tanács új, a beadással és a szabadpiaccal kapcsolatos rendelete tehát további lépés a parasztság felemelkedése,
s az ország jobb ellátása útján.
Válaszoljon a falu dolgozó népe
az újabb kedvezményre
még
lelkesebb munkával, még jobb
kötelességteljcsitéssel a
maga
boldogulására, a haza javára!

Az elnöki tanács

rendelete

a rendőrségi kihágás! bíráskodás megszüntetéséről,
a kihágás! eljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról
A Népköztársaság Elnöki
Ta-"
nácsa törvényerejű rendeletet hozott a rendőrségi kihágási bíráskodás megszüntetéséről, valamint
a kihágási eljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról.
A törvényerejű rendelet leszögezi, hogy a törvényesség
megszilárdítása és az igazságszolgáltatás
alkotmányos
alapelveinek
megvalósítása érdekében
bűncselekmények miatt az eljárás
ezután kizárólag a bíróságok hatáskörébe tartozik. A rendelet megszünteti a kihágási bíráskodást és
a
helyi
tanácsoknak
kihágási
ügyekben elzárás kiszabására vonatkozó jogkörét. Az
állampolgárokra tehát szabadságvesztést csak
a bíróságok szabhatnak ki, azt is
a megállapított bírósági eljárások
szerint.
Kihágási ügyekben eddig a helyi tanácsok is kiszabhattak elzárásra szóló büntetést. Most a helyi
tanács végrehajtó bizottsága
kihágási ügyben főbüntetésként csak
pénzbüntetést,
mellékbüntetésként pedig csak elkobzást szabhat

A deszki
már

A rendelet intézkedik a rendőrség bírságolási jogáról is. A rendőrségi kihágási bíráskodást megszünteti, azonban
a
közlekedés
rendje, a közrend és a közbiztonság megkívánja, hogy a rendőrség
pénzbírságot továbbra ls kiszabhasson. Ennek legmagasabb
öszszege azonban csak 100 forint lehet.
Az elnöki tanácsnak ez a rendelete — azzal, hogy ezentúl csak
bíróságok
ítélhetnek
szabadságvesztésre — ismét jelentős lépés a
szocialista törvényesség megszilárdításának útján,

gépállomás
negyven
erőgépe
szántja
a tszcs-k
.földjeit

Csongrád megyében a
deszki
gépállomás traktoristái
a
nyári
terv j ó teljesítésével is nagy segítséget nyújtottak a szegedi és a
makói járás termelőcsoportjainak.
Az aratás, cséplés
jó elvégzése
mellett a növényápolásról sem feledkeztek meg: 2256 hold megművelésével 115.8 százalékra teljesítették növényápolási tervüket.
Pénteken a gépállomási tanácsülésen a községek és tszcs-k mintegy 80 vezetőjével együtt vitatták
meg, hogy 20.000 holdas őszi tervüket miként lehet a
legészszerűbb munkaszervezéssel
határidő
előtt teljesíteni.
A gépállomás Igazgatója elmondotta, hogy mint az aratás-eséplásben, úgy most is minden percet kihasználnak, s a gépeket a
legkisebb üresjárattal munkábaál-

A Lipcsei

ki.
Amennyiben
a
cselekmény
miatt elzárásra szóló büntetés kiszabása szükséges, úgy a végrehajtó bizottság az ügyet a járásbírósághoz teszi át. Még akkor sem lehet a pénzbírságot elzárásra átváltoztatni, ha azt az elkövető nem
fizeti ki. Ilyenkor a rendelet szerint a pénzbírságot közadók módjóra kell behajtani. A helyi tanácsok által kiszabható pénzbüntetés
legmagasabb összege 2000 forint.

lítják. Amint egy-egy erőgép befejezte a cséplést, nem húzatták
be a gépállomásra, hanem kivitték
a szerszámokat a brigádszállásra,
ott kijavították, s utána a kidolgozott
menetirányterv
alapján
azonnal megkezdte a tarlóhántást,
vagy a vetŐ6zántást,
Az aratás-cséplés
befejezésével
csaknem egyidőben
folyamatosan
eddig mintegy 40 erőgépet állítottak be szántásra. A tarlóhántást
eddig közel kétezer holdon végezték el a gépállomás traktoristái.
A Vörös Csillag-brigád például,
amely
1700 normálholdas
nyárt
tervével szemben több mint
két
és félezer holdat teljesített, a cséplés befejezése után 6 óra alatt kijavította gépeit, s a szőregi Petőfi
tsz-nek már 60 holdon végezte el
a vetőszántást.

Nemzetközi
Vásár
Ottó Grotewohl be?zóde

(TASZSZ). Vasárnap ünnepélyes
keretek között megnyitották Lipcsében a hagyományos nemzetközi
vásárt.
Az ünnepélyes megnyitáson beszédet mondott Ottó Grotewohl, a
Német Demokratikus Köztársaság
miniszterelnöke.
Grotewohl
rámutatott, milyen óriási jelentőségű
a nemzetközi kereskedelem normális fejlődése,
a világ békéiének
fenntartása
és
megszilárdítása
szempontjából. Hangsúlyozta, hogy
a Német Demokratikus Köztársaság kormánya
az
új
politikai
irányvonallal kapcsolatos feladatoknak megfelelően arra
törekszik. hogy minden vonalon bővítse külkereskedelmi kapcsolatait.

megnyitása

mokratikus és békeszerető
Németország mielőbbi
megteremtéséért, a Németországgal való békeszerződés
megkötéséért
vívott
harea szempontjából.
Ottó
Grotewohl
befejezésül
hangsúlyozta, hogy a lipcsei vásár
nagyjelentőségű az össznémet megegyezés
létrehozása
szempontjából is.

A Szovjetunió új indiai
nagykövete

Moszkva (TASZSZ)
A Szovjetunió Legfelső Tanácsának
elnöksége Mihail Alekszejevics
Mensikovot kinevezte a Szovjetunió inOttó Grotewohl részletesen fog- diai rendkívüli és meghatalmazott
lalkozott az N D K kormányküldött- nagykövetévé.
sége és a szovjet kormány között
A Szovjetunió Legfelső
Tanánemrég lefolyt tárgyalásokkal és csának elnöksége Ivan
Alekszanhangsúlyozta, hogy a Moszkvában drovics Benediktovot felmentettea
kötött megállapodások óriási
je- Szovjetunió indiai
rendkívüli és
lentőségűek az N D K további gaz- meghatalmazott nagyköveti
tiszte
dasági fejlődése és az egész német alól, minthogy más munkakörrel
népnek az egységes, független, de- bízzák meg v

