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Magyar delegáció 
utazott Genfbe 

A gazdasági kormányszak-

Írtók értekezletére négytagú 

magyar küldöttség utazott 

Genfbe. A kormányküldött-

séget Péter György, a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal el-

nöke vezeti. (MTI) 

Ülést tartott 
Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csü-
törtökön ülést tartott. Apró 
Antal, a Minisztertanács el-
ső elnökhelyettese tájékoz-
tatta a kormányt a vezeté-
sével kiküldött kormányde-
legációnak a KGST 14., ber-
lini ülésszakán kifejtett te-
vékenységéről és a lipcsei 
nemzetközi vásáron való 

részvételéről. A kormány a! 
tájékoztatót jóváhagyólag tu-; 
domásul vette. ; 

A Minisztertanács megtár-! 
gyalta és elfogadta a Ma-! 
© a r Testnevelési és Sport! 
Tanács elnökének, a Kilián! 
testnevelési mozgalom taná-I 
esi feladataival kapcsolatos! 
előterjesztését. ! 

A Minisztertanács ezután! 
folyó ügyeket tárgyalt. (MTI)" 

A modern kor követelményeinek 
megfelelő általános iskolai 

oktatásra van szükség 
Aktívaülés foglalkozott Szegeden az új általános iskolai 

tanterv előkészítésével 
Az új általános iskolai 

tanterv elkészítését széleskö-
ri szaktár©i tanácskozások, 
tantestületi értekezletek vi-
tái előzik meg. Tegnap dél-
előtt a városi tanács műve-
lődési osztálya rendezett ak-
tívaülést az iskolai tanterv-
vel kapcsolatban a városi ta-
nács na©termében, az álta-
lános és középiskolai igaz-
gatók és szakfel ü©elők rész-
vételével. Jelen volt Lugosi 
Jenő, az MSZMP Központi 
Bizottsága tudományos és 
kulturális osztályának, és 
Jordán Júlia, a Művelődés-
ü © i Minisztérium képvise-
lője is. 

Az általános iskola tartal-
mi továbbfejlesztésről An-
nus Antal, a városi tanács 
oktatási csoport vezetője 
tartott előadást. 

elemezve az új általános is-
kolai tanterv lényegét, 
amely alapvetően meghatá-
rozza az általános iskolai 
tanitíB jövendő tartalmait 

Az új tantervi tervezet a 
mai kor követelményeivel 
számol, 

természetesen felhasználva 
mindazt az eredményt, ame-
lyet a felszabadulás óta el-
értünk az iskolai oktatásban. 
Az új ismeretek helyet kér-
nek az általános iskolai ok-
tatásban is, és mindaz a kor-
szellem, amely a ©akorlati 
életre nevelést tekinti fő 
célul oktatási rendszerünk-
ben. Csak néhány jegyet ki-
ragadva a tantervi tervezet-
ből, már megmutatja az utat, 
amelyen haladni kell tovább. 

A csökkentett tantervi 
anyag a biztosabb alapmű-
veltség nyújtására törek-
szik 

és ez megnyugtatóbb a ta-
nulók további tanulmányai, 
önálló ismeretszerzése, ön-
művelése, az életben való ál-
talános helytállása szem-
pontjából. Az oktatás nem 
rekedhet meg egymástól el-
szigetelt ismeretek mechani-
kus, tantár©anként izolált 
halmozásánál. Tudatosan 
kell előre törnie mindenek-
előtt a világnézeti nevelés 
és a ©akorlati életre előké-
szítés szempontjából legfon-
tosabb összefüggések feltá-
rására, a megfelelő készsé-
gek, képességek fejlesztése 
felé. 

Minden pedagógusnak meg 
kell értenie, ho© .csak a 
szocialista világnézet alap-
jainak birtokában lesznek 
képesek a tanulók a termé-
szeti, társadalmi, emberi va-
lóság leglényegesebb össze-
függéseinek e©séges szem-
léletére. A nevelés feladat-
rendszerét az élet fogalmaz-
za meg iskoláinkban, s 
egyetlen pedagógusnak sincs 
joga, hogy kitérjen a felada-
tok elől. A világnézet alap-
jainak kialakítása a tanu-
lókban nem fogható fel 
olyan folyamatként, amely az 
oktatási feladatok mellett 
többletmunkaként jelentke-
zik. 

A tantervi tervezet a mű-
velődési anyag válogatá-
sában a világnézeti neve-
lés követelményét veszi fi-
gyelembe, 

természetesen a tanulók 
életkorának megfelelően. 
Akik a világnézeti nevelés 
hangsúlyozásától a tudomá-
nyosságot féltik, nyilván a 
rosszemlékű Horthy-korszak 
közoktatására gondolnak, 
amelyben eszmeiség címén 
jól megfért e©mással a val-
lásoktatás miszticizmusa és 
sok esetben a sarkaiból ki-
forgatott tudományosság. A 
dialektikus materializmus vi-
lágnézete elhatárol minden-
fajta tudománytalanságot. 

Az új általános iskolai 
tanterv 

figyelembe veszi azt is, 
bogy az általános iskolák-
ban nem taníthatunk tu-
dományos rendszereket, el-

vont elméleti tételsorokat.; 
Ez nem is lehetséges, nem; 
is szükséges. De már az ál-; 
talános iskolában felkészítik; 
a tanulókat 

a tudományos rendszer jö-; 
vőbeni elsajátítására. ! 

i 
S itt lényeges szerepe van! 
az általános iskolai tantér-j 
vek e©máshoz való viszo-! 
nyának. egymás közötti ösz-
szefüggésének, a helyes ér-
telemben felfogott tantárgyi 
koncentrációnak. 

S amire az új tanterv 
épül: a termelőmunka ele-
meinek elméleti és ©akor-
lati megismerése az általános 
műveltség elválaszthatatlan 
része már az általános isko-
lában is. Ha azt" mondjuk, 
h o © korszerűen művelt em-
ber csak az lehet, aki a ter-
melés alapvető ágazataiban 
eligazodni képes, akkor 
' az általános iskola anyagá-

ból sem hiányozhatnak a 
termelésre vonatkozó alap-
vető ismeretek 

és készségek, hiszen a fizi-
kai munka végzésére való 
hajlantjóság és képesség a 
munka pszichológiai bázisa 
Nyilvánvaló, h o © a nevelési 
hatások nagyon szilárd, hé-
zagtól mentes rendszerével 
lehet erre a műveltségi fok-
ra jutni. 

Az általános iskola új tan-
tervének ezekkel az alapve-
tő kérdéseivei behatóan fog-
lalkozott a tegnapi aktíva-
ülés, s az elhangzott hozzá-
szólások, javaslatok további 
kiegészítésül szolgálnak az 
új tanterv megszületéséhez. 

Ötszáztíz vagonos raktár épül j 
Premizálási rendszer 1 

a Felszabadulás 
Tsz-ben 

Hetven raktára van jelenleg a város különböző 
épületeiben a Szegedi Konzervgyárnak, a szezonban 
mégis raktárhiánnyal küzd a vállalat. Kevesebb gond-
juk lesz majd a konzervgyáriaknak a készáruk tá-
rolásával, ha felépül az új 510 vagonos raktárépület, 
amelynek építkezéséről készült felvételünk. 

Még egyszer 
a szoborról á <— 
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Jelentős üzleteket 
kötöttünk 

a lipcsei vásáron 
A lipcsei tavaszi műszaki 

és árumintavásár Ma©ai:or-
szág számára is- eredménye-
sen zárult. A magya:' külke-
reskedelmi vállalatok képvi-
selői az NDK-vul 24 539 000 
új rubel értékben kötöttek 
üzleteket. Az új kötések sze-
rint szerszámgépeket és épí-
tőipari gépeket, műszereket, 
vegyipari cikkeke4:, mező-
gazdásági gépeket imporfá-, 
l'mk, az NDK viszont továb-
bi tehergépkocsikat, mű sze- j 
re ket. motorokat, mezógaz-' 
dasági termékeket. ©ó©s>:e-
raket, vegyszereket ós e©éb 
cikkeket vásárol tőlünk. 

A Szovjetunió külkereske-
delmi vállalataival kötött 
üzletek ériéke negyedmillió 
új rubel, a len©el vállala-
tokkal kötött üzleteké pedig 
hárorrune©edmillió új rubel. 
Len©elország Lipcsében te-
levíziós készülékeket és mag-
netofonokat vásárolt Magyar-
országtól. 

A nem szocialista orszá-
gokkal kötött üzletek pénz-
ben kifejezett értéke 390 000 
dollár. 

Mintegy 20000 nevelő üdül 
ebben az évben 

A Pedagógusok Szakszer-
vezete ebben az évben mint-
e © 20 000 pedagógust üdül-
tél. Az 1961. évi költsé©e-
tésben az idős pedagógusok, 
veteránok szociális támoga-
tására minte© 40 000 forin-
tot irányoztak elö. Ez «v nyá-
rin kezdi meg működését a 
több n.int 15 millió forin-
os költséggel épülő buda-

pesti pedagógus vendfeg ott-
hon. 

A kulturális célokra elő-
irányzott költségvetési ösz-
szeg több mint l 300 000 to-
rirt. Ebből az összegből ren-
dezik például a pedagógus 
kórusok és zenekarok fesz-
tiválját. Székesfehérvárott 
május 20—21-én. 
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Ünnepségeket rendesnek Szegeden 
a Tanácsköztársaság évfordulóján 

A mezőgazdaság nöyényyédőszer-
ellátásában nagy segítségei kapunk 

a baráti országoktól 

Néhány nap múlva, már-
cius 21-én ünnepeljük a di-
csőséges Magyar Tanácsköz-
társaság kikiáltásának 42. 
évfordulóját. A szegedi üze-
mekben, intézményekben, 
pártszervezetekben, iskolák-
ban, kollégiumokban most 

, mindenütt készülnek a sze-
gedi dolgozók, hogy méltó-
képpen emlékezzenek meg 
az első, magyar proletárdik-
tatúráról, történelmünk leg-
dicsőségesebb szakaszáról. Az 
évforduló alkalmából 

a pártszervezetekben ün-
nepi pártnapokat tartanak, 

amelyekre pártonkívüli dol-
gozókat is meghívnak, az 

általános és középiskolákban, 
egyetemi kollégiumokban 
több helyen régi mozgalmi 
elvtársak, veteránok, az 1919-
es Tanácsköztársaság harco-
sai is részt vesznek az ünnep-
ségeken. 

Március 20-ám este hét 
órakor 

a Szegcdi Nemzeti Szín-
ház Kamaraszínházában 
ünnepi estet tartanak. 

Az ünnepségen Biczó György 
a városi tanács elnökének 
megnyitó szavai után Gaál 
Géza, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának póttagja 
mond beszédet a Tanácsköz-

társaság jelentőségéről. Az 
ünnepi beszéd után műsor 
következik, amelyen fellép-
nek a Szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei és műkedvelő 
művészeti e©üttesek, vala-
mint a munkásőrség zene-
kara. 

Az évforduló napján, már-
cius 21-én, délután három 
órakor 

a Tanácsköztársaság sze-
gedi emlékművénél koszo-
rúzási ünnepség lesz. 

A pártszervezetek, a tanács, 
a tömegszervezetek és a 
szakszervezetek képviselői 
helyezik majd el koszorúikat 
az emlékművön. 

A Chemolimpex Vállalat-
nál a növényvédőszerek be-
hozataláról a következő tá-
jékoztatást adták: 

— Kapcsolatban állunk a 
legna©obb európai ve©i 
üzemekkel, ahonnan már az 
első felhasználási kísérletek 
idején megkapjuk az új ha-
tóanyagokat. A legjobban be-
vált gyomirtószer, a simazin 
©artását hazánkban a fel-
találó cég után jóformán 
elsőként kezdjük meg. A si-
mazinnal tavaly 32 000 ka-
tasztrális hold kukoricaveté-
sen kísérleteztek gazdasá-
gaink, az idén már 130 000 
holdon helyettesíti a v e © -
szer a kapálást. A tavaszi 
munkákhoz még külföldi si-
mazin ra van szükség, s az 
import értéke 15 millió fo-
rint. Az őszre azonban már 
a hazai gyártmányú vegy-
szer felhasználására számí-
tunk. 

A szőlő- és ©ümölcster-
mesztéshez is új, hatásosabb 
vegyszert szerez be vállala-
tunk a bordóilé helyett, ki-
próbáljuk a rézoxíkloridot, 

az ortocidot és a z inebet . 
Miután a kukorica vegysze-
res gyomirtásának nagyüze-
mi kísérletein túljutottunk, 
Vásárolunk olyan vegyi anya-
got is, amelyet más kapá-
sok, köztük a répa ée a 
burgonya termesztésénél pró-
bálhatnak ki kísérleti gaz-
daságaink, ho© megnézzék, 
hogyan helyettesitheti ezek-
nél is a vegyszer a kapálást. 

Ma hazánkban felhasznált 
növényvédőszereknek mint-
egy nyolcvan százaléka kül-
földi ©ártmány, s ennek fe-
lét a baráti országok szál-
lítják. Főként az NDK-ból, 
a Szovjetunióból és Cseh-
szlovákiából vásárolunk ilyen 
ve©szereket. A KGST-or-
szágok növényvédőszerrel 
foglalkozó bizottsága is hat-
hatós segítséget nyújt a 
©ártás és kutatás összehan-
golásában, h o © az egyes szo-
cialista országok a rendel-
kezésükre álló nyersanyagfé-
leségeknek és adottságaiknak 
legjobban megfelelő szere-
ket ©ártsák. 


