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Szegeden az Ady téri egyetem nagy előadótermében most rendezte meg az I f j ú -
sági Ház a középiskolások szellemi ö t tusá jának elődöntőjét. Nagy létszámú érdek-
lődő előtt kezdődött meg a küzdelem. A szegedi középiskolások 23 csapata 113 ver-
senyzővel küzdött a legjobb helyezésért, s 10 csapat ju to t t tovább. Ezek részére de-
cember 16-án, pénteken dé lu t án 5 órakor rendezik meg az I f júsági Házban a dön-
tőt. Az első helyezett csapat 250 forint , a második 150 és a harmadik 100 forint 
könyvsorsjegyet kap. Ezenkívül a legjobb öt csapat diszes oklevélben részesül. Ké-

pünk a vidám szellemi öt tusabajnokság egyik kedves jelenetét örökítette meg 

A televíziós hónap eseményeiből 
Negnövekedett a kereslet a televíziós készülékek iránt Szegéden 

A november 15-tel meg- lék 16 csővel és egy képcső- v idám műsorok kedvelőinek 
kezdődött harmadik televízió vei ellátott, a képcső 43 cen- A szelistyei asszonyok de-
hónap ugyancsak fellendí- timéteres, ízléses fakávában, cember 26-1 bemutatásával, 
tette a különféle televíziós úgynevezett »csupakép* ki- azonkívül pedig a TV szil-
készülékek iránti érdeklő- vitelben készül. A kezelő- veszteri műsorával szerez-
dest. Szegeden a Tisza Álla- gombok oldalt vannak. A nek m a j d örömet, jó szóra-
mi Áruházban a TV hónap készülék ára előreláthatóan kozást. 
kezdete ótá 25 televíziós ké- körülbelül 4200—4300 forint 
szüléket értékesítettek. Kü- lesz. A Tavasz egycsatornás 
lönösen nagy volt az érdek- körzetvevő, melyhez két be-
lüdés az Orion AT—403, va- hangolt tartalékcsatornát 
lamint a Benczúr típusú kis mellékeltek. 

ÉRDEKESSÉGEK 
A MŰSORBÓL 

Néhány nap alatt hétszázötven 
új belépő a szegedi járásban 

Sövényházán a jövö héten termelőszövetkezet alakul 
Mint ismeretes Csongrád megyében még 

a szegedi járás homokterületein folyik 
egyéni gazdálkodás. Itt ls megértek azon-
ban a feltételek a szövetkezet alakítására, 
s ezzel egész Csongrád megyében befejez-
zük a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zését. A napokban a népnevelök igen sok 
parasztcsaládot kerestek fel és néhány 
nap alatt mintegy 250 családfő, 8 mintegy 
50 családtag már aláírta a belépési nyi-
latkozatot. 

A legtöbben Sövényházán léptek be, 8 

Itt a jövő hét derekára összehívják a ter-
melőszövetkezetet megalakító közgyűlést 
Kisteleken is mér közel 100 ú j belépő 
van, Pusztaszeren pedig mintegy 60 pa-
rasztcsalád lépett be. De a járás többi 
községében is már szómos egyéni gazda 
írta alá a belépési nyilatkozatot 

A napokban Szatymazon, Balástyán és 
más községekben a népnevelők számos 
kisgyűlésen beszélgettek az egyéni gaz 
dákkal a szövetkezet alakításáról. 

Ezer mázsa halat 
a szegedi 

A szegedi tógazdaságban 
december 7-én befejeződött 
az őszi lehalászás. Kiürül-
tek a nagy tavak, s a zsák-
mány a teleitetőkbe k e r ü l t 
Innét már könnyű kiemelni 
a h a l a k a t s folyamatosan 
történhet a szállítás. Most 
már megállapítható, hogy 
eredményesen zárult az idei 
tenyésztési év: az összter-
més a három üzemegység-
ben eléri a tizenegyezer má-
zsát, ami a legmagasabb a 
tógazdaság fennállása óta. A 
termelési tervet mintegy há-
rom százalékkal teljesítették 
túL 

Megkezdték » lecsapolt 
tavak t isztogatását A téli 
hónapokban átvizsgálják és 
k i jav í t ják a megrongálódott 
töltéseket. A későbbiekben 
— az ú j halászati idényre 
történő előkészületek során 

szállít karácsoayra 
tógazdaság 

• 

— holdanként két-három má-
zsa mészport szórnak ki a 
tavakba, amellyel a halak 
természetes táplálékának a 
Szaporodását segítik elő. 

Most csúcsforgalmi idő-
szak előtt áU a fehértói gaz-
daság. Az ünnepek előtti 
hetekben nagy szállításokat 
bonyolítanak le. Erre már 
felkészültek. Előreláthatólag 
karácsonyra legalább ezer 
mázaa pontyot küldenek a 
fővárosi és a szegedi üzle-
tekbe. Budapestre különle-
ges, vízzel töltött úgyneve-
zett hal vagonokban indí t ják 
útnak a szállítmányt, s a 
pontyok élve érkeznek meg 
és kerülnek a vásárlókhoz 
Az ünnepek előtti napokban 
a belföldi szállításokon fe-
lül exportmegrendeléseket is 
Várnak. 

r. a 

Bővül a női szabó 
szövetkezet 

A szegedi nő! szabó sző 
vetkezetben nagy gondol 
fordí tanak a legjobban kere-
sett divatcikkek gyártáséra 
Most kezdték el például az 
ú jabban közkedvelt hamis-
kézelős pupliníngek gyártá-
sát. s év végéig kétezret ké-
szítenek. Nagy terveik van-
nak a korszerűsítésre, a ka-
pacitás növelésére is. A kö-
vetkező negyedévbem ne-
gyedmillió forintos költség-
gel galériát építenek a Baj-
csy-Zsilinszky utcai mű-
helybe, ahova ú j gépeket ál-
lítanak be. Ezek egy rsaae 
— mint a kéttűs olasz spe-
ciális varrógép, a gomblyuk -
kötő gép és mások — már 
njeg is é rkeze t t 

A méretes — rendelt — 
részleget is bővíteni kíván-
ják. A Lenin körúti szövet-
kezeti á ruházat is korszerű-
sítik jövőre, az OKISZ hoz-
zájárulásával , egymillió fo-
rintos költséggel. 

képcsöves készülékek irént. 
A Szegedi Kiskereskedelmi 
Vállalat szakárudái is nagy 
forgalmat bonyolítottak le a 
televízió hónapban. 

A szegedi közönség egyéb-
ként a szakemberek véle-
ménye szerint az utóbbi idő-
ben igen megkedvelte a kis 
képcsöves készülékeket, me-
lyek minősége, képélessége énekel, december 
ugyanolyan jó, mint a nagy- helyszíni közvetítést 
képcsöves készülékeké. Ezek-
ből a 'k isképcsöves TV ké-
szülékekből megfelelő meny-
nyiség van raktáron és bár-
milyen igényt ki tudnak elé-
gíteni. 
JÖN A -TAVASZ-

A televíziós hónap alkal-
mával ismertetés érkezett a 
Székesfehérvári Villamossá-
gi Televízió és Rádiókészü-

A Magyar Rádió és Tele-
vízió műsorszerkesztősége 
közölte velünk a december 
havi érdekesebb televíziós 
műsorszámokat. A műsor-
terv szerint december 15-én 
este Giuseppe di Stefano 

17-én 
adnak 

a KISZ-kongresszusról, s 
ugyancsak e napon a fiatal 
Benedek Katalin dramaturg 
Idegen utcában című TV já-
tékát közvetítik. A sport ked-
velőit december 18-én a 
nemzetközi jégkorong-mér-
kőzéssel, örvendeztetik meg. 
December 21-én a Madách 
Színházból ad közvetítést a 
Televízió, ezúttal Casonna 
A fák állva hálnak me$ cí-

Bemutató a jövő évi 
ruhamodellekből 

Pénteken a Ruhaipari Ter-
vező Vállalatnál a nyár ra 
tervezett ruhamodellek egy 
részéből rendeztek bemuta-
tót. A bemutatot t száz min-
tadarab csupán egyharmada 
annak, amit az üzemek a 

második negyedévi gyártás-
ra előkészítettek. A keres-
kedelem képviselői ezek kö-
zül választ ják ki, milyen 
anyagból milyen fazonú ru-
hákat var r jon a konfekció-
ipar a második negyedévben. 

Bz SZMÍ kezdeményezésére 

Megbeszélést tartottak 
a Csongrád megyei üzemek 

főmérnökei 
Csütörtökön délutánra 

megbeszélésre hívta össze a 
Csongrád megyei üzemek fő-

lékek Gyárából ls, a televí- mű színművét mu ta t j ák be. 
ziós készülékek gyártásával A televízió karácsonyestjét 
kapcsolatban. Közölték, hogy Csillagszóró címen lá tha t ják 
gyártmányaik közül a Ta- december 24-én. A gyerekek 
vasz elnevezésű televíziós számára december 25-én a 
készülék, amely az eddig Hófehérkey és a hét törpe 
forgalomba hozottak között mesejátékot közvetítik az 
a legolcsóbb lesz, rövidesen Állami Bábszínházból. És 
az üzletekbe kerül. A készü- végül az operett, valamint a tak, amelynek magas 

U6a n g tw s e n tj a 
Csütörtökön este a Nép- vonalára jellemző volt — 

hadsereg Vörös Csillag Ér- hirtelen választott példát 
demrenddel kitüntetett köz- említve —, hogy De Fallá, 
ponti művészegyüttesének a világhírű modern spanyol 
énekkara és szólistái mutat- zeneszerző egyik érdekes al-
kazlak be a szegedi Vorosi- kotása is szerepelt a rrvísor-
lov laktanya fiatal újoncai- ban. Vagy a másik hasonló 
nak, s többi lakójának. Ezért »csemege*: Verdi korai ope-
az estéért, ezért a két és fél- rajának, a Hemant-nak 
órás hangversenyért akárme- e9VÍk, dallamának erejével 
lyik érdeklődő és igényes mÁT a kiforrott Verdit idé-
•civil* is megirigyelhette zd< ritkábban hallható kó-
volna a katonákat Nem va- rusa, a Bordal, 
lami »katonáknak ez is jó* s nehogy azt gondoljuk, 
műsorral szerepeltek ugyanis hogy ezeknek es a többi ne-
tt művészek, hanem komoly, hez és komoly műnek az eló-
tartalmas hangversenyt ad- adását valami udvariasan 

n u i 

450 személy- és tehergépkocsi-vezetőt 
képeztek ki az idén Szegeden 

rdén csaknem kétszer any- tanfolyamnak, hogy három lami vállalatok előképzett-
nyi gépkocsivezetőt képez- megyéből is jöttek a hall- ségg e j rendelkező dolgozói 
nek ki az Autóközlekedési gatók. akik egy része az or- . . , i e l e n i e e n e e y . 
Tanintézet oktatói, mint a szág különböző részén, az vesznek reszt. Jelenleg negy 
múlt esztendőben. Most, de- ipari-, és bányavidékeken vennyolcan tanulnak. Az-
cemberben fejeződik be az á l l munkába. A negyedik előtt csak Budapesten volt 
ötödik híva ta soe gépkocsi ve- magángépkocsivezető tanfo- ilyen oktatás, melynek be-
vsetői tanfolyam, melyen je- lyam is befejezéshez köze- fejeztével a tésztvevök mes-
lenleg 90-en tanulnak . Ha ledik, 31 hallgatóval. Velük tarlevéllel egyenértékű biao-
a mostani résztvevők is si- együtt 102 Csongrád, Békés, nyítványt kapnak. Ugyanígy 
k eresen vizsgáznak — a ko- és Bács megyei autótula jdo- j dén indult az autó villamos-
ra bbi kurzusok tanulmányi nos, vagy gépkocsit vásárolni g á . e z a k t a n f o l y a m is me-
á 11 aga 3,5 volt — akkor ve- készülő dolgozó kapja meg ^ h a r m i n c h a t a n 

már elvé-
a kepesites . geztek, negyvennyolcan pe-

Az országban először Sze- d i g a k g z e ; i n a p o k b a n fejez , 
geden kezdődött 1960-ban az nek be. A porlasztóbeállító 
első vidéki többirányú szak- és dieseladagoló tanfolyam 
mai oktatás. A garázsmesteri december 6-án ér véget, s 

szín- langyos tapsok fogadták. Na-
gyon is hálás közönségnék 
bizonyultak a szegedi újon-
cok: a hangverseny forró si-
ker volt. Az ember csak cso-
dálkozott, hogy a fiatal ka-
tonák milyen őszinte lelke-
sedéssel tapsoltak Mozart kó-
rusának, Rimszfcij Korzakoz 
dalának, Liszt zonguramúve-
nek; ne is beszéljünk a nép-
szerűbb, közismertebb szá-
mokról. 

lük együtt ez évben a sze-
gedi tanintézet 450 személy-
es tehergépkocsivezetót ké-
pez ki az állami vállalatok 
részére, ö tvenne l többet, 
min t amennyit terveztek, 8 
kétszázzal többet, mint ta- tanfolyamon, mely nyolc hó-
valy. Érdekessége ennek a napig ta r t és amelyen az á l -

K E N D E R P O Z D O R J A 
korlátlan mennyiségben kapható a Nagylaki Kender-
fonógyárban Nagylakon. Ára : telephelyen átvéve 
8,16/q, vagonba rakva (rakodási és egyéb költséggel) 
15,36/q. Az elszállítás költségeit (fuvardíj) a vevő 

fizeti. 

ezen is negyvennyolcan tö-
kéletesítették szakmai tudá-
sukat. Már most folyik a 
jelentkezés az ű jabb oktatási 
időszakra, mely a jelenlegi 
befejezése u tán azonnal kez-
dődik. A gépkocsielőadói 
munkakör is vizsgához kötött 
ma már, s a második ilyen 
tanfolyam, melyen jelenleg 
huszonötén tanulnak, de-
cember közepén ér véget. Az 
ezt megelőzőn negyvenkettőn 

A hangversenyt adó ország-
járó katonaegyüttes 1949-ben 
alakult. Több mint 10 eszten-
deje járja tehát az országot, 
hogy fő feladatát, honvédeink 
tartalmas szórakoztatását és 
nevelését ellássa. Az elmúlt 
tíz év alatt a hangversenyek 
százait adta az együttes az 
ország minden részében. Az 
alakulás után kezdetben sok 
nehézséggel küzdöttek, külö-
nösen a sok utazás megszer-
vezése és lebonyolítása oko-
zott gondokat. Ma már köny-
nyebbé vált a munka ilyen 
tekintetben is. Az együttes 
saját autóbuszain keresi fel 
a laktanyákat és a művelő-
dési otthonokat. Mert ter-
mészetesen nemcsak kizáró-
lag katonák előtt szerepel-
nek, hanem nagyon sok hang-
versenyükre meghívták a 
polgári lakosságot is. Szegedi 
útjuk előtt például Békéscsa-
bán ilyen műsort adtak a 
művelődési házban. A nyár 

szereztek itt ilyen képesí tés t elején Szegeden rendeztek 

hasonló hangversenyt. Eszel 
iá szolgálták honvédségünk 
ét a lakosság még jobb kap-
csolatainak kiépülését. 

Az elmúlt tiz év alatt több-
ször járt az együttes külföl-
dön, mindenütt hatalmas ti-
kért és magbecsülést szerez-
ve. Sokáig emlékezetes ma-
rad számukra a szovjetunió-
beli és kínai út, de a prágai, 
varsói, berlini, szófiai szerep-
lések is. 

A csütörtök esti műsorból 
mindenekelőtt az ötven ta-
gú kórus művészi teljesítmé-
nyét kell kiemelnünk. Esz-
ményi kidolgozottsággal, min-
den részletet kiemelő elő-
adással, rendkívül tömör 
hangzással és kitűnő szöveg-
mondással énekelt ez a kó-
rus, Pödör Béla vezetésé-
vel. A szólisták közül mél-
tán aratott nagy sikert Már-
kus Éva művészi hegedű já-
téka. O adta elő De Fallá 
már emiitett művét, a Spa-
nyol tánc-ot is. Kotlári 
Olga énekesnő részletesen és 
pontosan kidolgozott, mélyen 
átélt előadásmódjával sze-
rezte meg a tapsodat. S t e i-
n e r t Mária zongoraművész-
nő egyszerűségre és közért-

•hetösegre törekvő zongorajá-
téka megkapó volt A Csá-
szár—Grohl harmonikakettös 
bravúros technücájával való-
sággal elkápráztatta a lakta-
nya fiátal újoncéit A kel-
lemes műsorközlő Nagy 
Marianna előadóművésziül 
több verset is elmondott ro-
konszenves kedvességgel, 
őszinte átéltséggel; különö-
sen nagy sikerrel szerepelt 
egy vidám Nadányi-vers elő-
adásával. 

Befejezésül a karnagy a 
kórus közreműködésével 0 
közönséget is megénekeltette. 
Az énekkar egyik legnagyobb 
sikerű számát, Nóvák új ka-
tonanótáját tanította meg az 
érdekes és újszerű munkába 
örömmel bekapcsolódó hon-
véd közönségne k. 

ö . L. 

mérnökeit a Szakszervezetek 
Megyei Tanacsa, Hot f maiin 
Márton elvtárs, az SZMf tit-
kára elmondotta, hogy a 
szakszervezet ú j módszerek-
kel igyekszik megismerni az 
üzemek m u n k á j á t és problé-
máit. Az ipari szakmák fő-
mérnökeinek találkozása 
részben ezt a célt szolgálja, 
részben pedig módot nyú j t 
arra , hogy a főmérnökök, 
mint az üzemek legfonto-
sabb műszaki beosztású dol-
gozói megismerjék egymás 
munkájá t . 

Vitaindítóként Dobra Sán-
dor, a Makói Gépgyár igaz-
gatója beszámolt azokról a 
munkaszervezési Intézkedé-
sekről, amelyek üzemében 
nagyarányú termelékenység-
emelkedéssel jár tak az idei 
évben. Az előadás után a 
megjelent —, bár kisszámú 
— hallgat óság csaknem min-
den tagja hozzászólt és tu-
dakozódott a Makói Gép-
gyárban elért eredmények 
eléréséről, egyúttal pedig 
számot adott saját üzemének 
munkájáró l és problémáiról. 
Az SZMT ú j kezdeményezé-
se, az üzemek főmérnökei-
nek találkozója kitűnően si-
került . 

A SOVÁNY VAGY 
H Í Z O T T 
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