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Ma délután temetik 

Havalecz István 

elvtársat 
Hosszas betegség után el-

hunyt Havalecz István, a 
szegedi munkásmozgalom ré-
gi harcosa, a munkásőrség 
mindvégig áldozatos tagja. 
Havalecz István 1883-ban 
született. Az első világhábo-
rú idején az orosz fronton 
szolgált. A Nagy Októberi 
Forradalom győzelme után a 
vörös hadseregbe állt, s itt 
ismerkedett meg a forradal-
mi eszmékkel. 1921 óta vesz 
részt a munkásmozgalom-
ban. A felszabadulás után 
lépett a pártba, s mindenkor 
odaadóan végezte feladatát. 

Idős ember létére az elsők 
között jelentkezett a mun-
kásőrségbe a nyugdíjas bőr-
ipari munkás. Bajtársai sze-
rették és becsülték az idős 
harcost, aki példát mutatott 
a fegyelemben. Még beteg-
sége idején • is szolgálati be-
osztást kért. 

Havalecz István elvtársat 
ma, csütörtökön délután ka-
tonai díszpompával temetik. 
A gyászünnepség fél négy 
órakor kezdődik a belvárosi 
temető kupolacsarnoka előtt. 
A pórt és a régi munkás-
mozgalmi harcostársak nevé-
ben Pusztai József, a mun-
kásőrség részéről pedig Szi-
lágyi József búcsúztatja Ha-
valecz Istvánt. 

Egyre több gyermek 
a szegedi napközi otthonokban 
Az óvodák helyzetét és az ottani nevelőmunkát értékelte 

a városi tanács végrehajtó bizottsága — Odaítélték 
, a felszabadulási pályázat díjait 

Szeged óvodáinak helyze-
tét és az óvodai nevelés ta-
pasztalatait tárgyalta meg 
tegnap a városi tanács vég-
rehajtó bizottsága. 

Jelenleg 32 tanácsi és 12 
üzemi kezelésben levő óvoda 
működik a városban. Sike-
rült elérni az utolsó három 
évben, hogy az 5400 szegedi 
óvodás korú gyermeknek 

több mint 60 százalékát el-
helyezzék az óvodákban. 

Közülük mintegy ezer gyer-
mek külön napközi ellátás-
ban is részesül. Az igények 
kielégítéséhez hozzájárult az 
az új óvoda, amely a múlt 
hónapban nyilt meg a Marx 
tér környéki lakónegyedben. 
Az elért eredmények ellené-
re azonban még mindig ke-
vés az óvoda, amit bizonyft 
az a körülmény is, hogy több 
"•magánóvoda" is működik a 
városban, azaz egyes csalá-
dok, vagy magános nők 6— 
8—10 gyermeket vállalnak el 
díjazásért felügyeletre. 

Ilyen helyeken azonban a 
gyermekek nevelése nem 
mindig megfelelő. 
Igyekszik az óvodai neve-

lést irányító művelődésügyi 
osztály a tanácsi és üzemi óvó-
nők világnézeti és szakmai 
tudását javítani. Az iskolai 
év kezdetén kapott felsőbb 
utasításoknak megfelelően 
készítik elő például az úgy-
nevezett nagycsoportokban 
levő óvodásokat az Iskolára. 
A nagycsoportot vezető óvó-
nők megismerkedtek az ál-
talános iskola első osztályá-
nak követelményeivel és ta-
nítványuk iskolába kerülése 
után is 

kapcsolatot tartanak az ér-
dekelt iskolák első osztá-
lyainak tanítóival, 

hogy megfelelő segítséget 
adhassanak a gyermekek to-
vábbi neveléséhez. 

Eddig a játék bizonyos 
mértékig háttérbe szorult az 
óvodai foglalkozásokon. Az 
új utasítások szerint Szeged 
valamennyi óvodáját bősége-
sen felszerelték különböző, 
az egyes szakmákat is meg-
szerettető, tehát nevelő-
hatású játékokkal. Jórészt 

társadalmi munkával ké-
szítették el ezeket a játé-
kokat 

I. KERÜLET 
Házasság: 

Vér Mihály és Kökény 
Eszter, Herczeg Ferenc és 
Guzma Julianna, Takács 
Sándor és Jójárt Ibolya, Tóth 
István és Buzsik Rózsa Ju-
lianna, Szalontai István és 

-Nagy Erzsébet, Nagy Kál-
mán és Horváth Erzsébet, 
Szabadkai Péter és Bohus 
Julianna, Németh Ferenc és 
Szontai Gabriella, Kormá-
nyos Mihály és Pákozdi-Kiss 
Rozália. 
Születés: 

Bárkányi János és Fogas 
Margitnak Zsuzsanna, Babar-
czi Antal és Németh Julian-
nának Antal Imre, Babarczi 
Antal és Németh Julianná-
nak József • István, Lajkó 
Ferenc és Ábrahám-Tanda-
ri Máriának Mária, Csipak 
Ferenc és Bénák Irénnek 
Ferenc, Antal Szilveszter és 
Terhes Rozáliának Ibolya, 
Sztanics Arthur és Bakró 
Máriának Árpád. dr. Péley 
Domokos és Zimányi Máriá-
nak Gábor, Radics Lajos és 
Tóth Máriának Lajos, Dóbák 
Mihály és Bata Erzsébetnek 
Erzsébet, Baráti Lajos és 
Németh Máriának Mária Ma-
tild, Reiner Rudolf és Ungi 
Erzsébetnek Mária, Papp 
Sándor és Szabó Annának 
Irén, Lajkó József és Tari 

XX—XXI. ker. Vendéglátó-
ipari Vállalat 

átadna 
üzemképes állapotban lévé 

mosodát 
2 db 8 kg-os mosógéppel, 
elektromos szárítóberende-
zéssel, mángorlóval, centri-
fugával, kazánnal. Bp. 1. 
posta, 41. fiók. 

ANYAKÖNYVI 
HÍREK 

Gizellának József, Ladányi 
János és Braunner Erzsébet-
nek János Károly, Martonosi 
László és Farkas Piroská-
nak Tünde Ildikó, Molnár 
Péter és Katona Annának 
Imre. Karai János és Vincze 
Erzsébetnek János, Evele 
Zsigmond és Hegedús Bité 
Juliannának Julianna, Ho-
dászi László és Farkas Ibo-
lyának László, Rácz István 
és Pulai Gizellának Antal,, 
Majoros Sándor és Dávid 
Erzsébetnek Sándor, Majoros 
Sándor és Dávid Erzsébetnek 
Julianna, Orsolya András és 
Lakatos Annának András, 
Pécsi Sándor és Füredi femi-
liának Emília, Tóth Ferenc 
és Nagy Juliannának Kata-
lin Mária, Seres János és 
Kovács Máriának Mária 
Magdolna, Kővágó Zoltán és 
Szilágyi Juliannának Julian-
na* Veronika, Mazgon Géza 
és Gombos Ilonának Erika 
Katalin, Terhes István és 
Fátyol Juliannának Éva, 
Takács Lajos és Hős Idának 
Katalin Ida, Karalyos Jó-
zsef és Tarsoly Irénnek Im-
re, Németh Tibor és Veres 
Erzsébetnek Tibor László, 
Marton Ferenc és Bori Kata-
linnak Ferenc, Balog László 
és Rácz Erzsébetnek László, 
Simon János és Gyevi-Var-
ga Juliannának László nevű 
gyermeke született. 

Halálozás: 

Szőke Andrásné Forczek 
Rozália 77 éves, Bogarasi Já-
nosné Csepregi Mária 83, 
Szekerczés Lajosné Csapó 
Rebeka 32, Juhász Józsefné 
Kopasz Mária 80, Néber Bé-
lán é Jára Aranka 67, Bárány 
Pál 84, Ménesi Istvánné Far-
kas Mária 55, Soskó László 
52, Berta Mihály 84, Béczin 
Emiiné Mayer Rozália 74, 
Juhász Mihály 62, Tari Já-
nosné Fábián Rozália 56, 
Bellér Kálmán 77, Sóki Já-

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy szeretett férj, 
édesapa, nagyapa és déd-
apa, 

STEFKO MIHÁLY 
f. hó 4-én életének 95-ik 
évében elhunyt. Temétése 
f. hó 6-án 12 órakor a 
belvárosi temető kupola-
csarnokából. 
1701/T Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy szeretett férjem, 
édesapám, 

L A N G LASZLÖ 
nyug. Máv. főfelügyelő 

f. hó 2-án 72 éves korá-
ban elhunyt. F. hó 5-én 
helyeztük örök nyugalom-
ra a református temető-
ben. 
1Ö49.T Gyászoló család 

I Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy szeretett férj, 
édesapa, nagyapa, 

BODOR FERENC 
f. hó 4-én életének 68-ik 
évében elhunyt. Temetése 
f. hó 6-án 14 órakor a 
rókusi temető ravatalozó-
jából. 
1703/T Gyászoló család 

Mély fájdalommal jelent-
jük, hogy szeretett férj, 
apa és nagyapa, 

HAVALECZ ISTVÁN 

1961. április hó 4-én rövid 
szenvedés után 78 éves ko-
rában elhunyt. Temetése f. 
hó 6-án 15.30 órakor a bel-
városi temető kupolacsar-
nokából. 

Gyászoló felesége, 
gyermekei és unokái 

nos 47, Pár Rudolf 71, Hoós 
István Pál 64 éves, Kiss Ilo-
na 2 napos, Martenfort Mór-
né Schőnberg Erzsébet 62 
éves korában hunyt eL 

II. KERÜLET 
Házasság: . 

Faggyas Jenő Dániel és 
Nagy Gizella. Vizi Pál és 
Ábrahám Judit, Katona 
György és Tó áh Rozália, Lő-
csey Mihály és Domonkos 
Mária, Bíró István és Zagy-
va Erzsébet, Rubecz Ferenc 
és Csizmás Erzsébet, Kis 
László és Radu Mária, Stein-
bach Sándor Miklós és Er-
dős Erzsébet Gizella. Daró-
czi Sándor és Daróczi Ilona 
kötöttek házasságot. 
Halálozás: 

Molnár Flóriánná Tóth 
Katalin 84 éves. Jancsikin 
Boskoné Hegedűs Julianna 
31, Csúri József 63, Durst 
Jakabné Benkő Etelka 70, 
Gál Józsefné Borbély Margit 
78, Jung Antal István 59, 
Borza Antal 61 éves korá-
ban húnyt el. 

III. KERÜLET 
Születés: 

Sebők Ferenc és Császár 
Juliannának Edit Piroska, 
Illés András és Hukzta Er-
zsébetnek Zsuzsanna, Tóth 
Sándor és Márkus Máriának 
Zsuzsanna, Kéri Péter és 
Széli Amáliának Csaba, 
Csonka Antal és Szabó Má-
riának Antal, Katona Ferenc 
és Frank Máriának László, 
Tóth Gyula és Szabó Iloná-
nak Andrea, Rózsa Imre és 
Bacsó Ilonának Ilona Tünde, 
Kovács Sándor és Török 
Lenkének Kornélia, Varga 
István és Gönczi Máriának 
István, Papp István és Kor-
mányos Erzsébetnek Dezső. 
Papp István és Kormányos 
Erzsébetnek Julianna, Sipos-
Szabó Imre és Révész Judit-
nak Judit, Csiszár István és 
Berta Klárának Magdolna, 
Varga József és Csillag Etel-
kának Jenő, Kardos Imre és 
Persányi Ilonának Imre, 
Szűcs József és Kispál 
Irénnek Erika nevű gyerme-
kük született. 

Házasság: 
Vince István és Paragi 

Mária, Bauer János Ferenc 
és kocsis Jolán, Tóth József 
és Sárközi Mária Anna, Pap 
Emil József és Kiss Viktória 
kötöttek házasságot. 
Halálozás: 

Ördög Ferenc Károlyné 
Richter Ilona Anna 79 éves, 
Deák Andrásné Janko-
vics Rozália 71, Varga 
Pálné Virág Veron 77, Tóth 
Istvánné Bogár Mária 73, 
Halics Mária 69. Pelcz Artúr 
72, Kovács Béláné Kőrösy 
Erzsébet 87, Pichler Béláné 
Fajka Margit 80, Szilágyi I 
György 56 év'es, Pap Julian-
na 1 napos, Tombácz János-
né Zódi Rozália 67 éves. Li-
liom Nándorné Tóth Julian-
na 73 éves korában húnyt ei. 

az egyes üzemek, vagy szü-
lők az óvónők kezdeménye-
zésére. 

A óvodai ' zeneoktatás 
könnyítésére két év óta kü-
lön ének-zene-munkaközös-
ség működik a szegedi óvó-
nők körében. 

Jó az óvónők kapcsolata 
a szülőkkel. Látogatják a 
családokat, rendszeresen 
megtartják a szülői értekez-
leteket, ahol a szülőket kü-
lönböző nevelési kérdésekről 
is tájékoztatják. Ugyancsak 
megfelelő az óvodák együtt-
működése az üzemekkel és 
más patrónusokkal. A hozzá-
szólások után a végrehajtó 
bizottság több határozatot 
hozott az óvodák munkájá-
nak javítására, valamint az 
igények kielégítésére. Mivel 
még mindig kevés az óvónő 
Szegeden, kérik a Pénzügy-
minisztériumot, 

biztosítsa azt a létszámot. 
amely az előírások szerint 
az egyes óvodákhoz szük-
séges. 

Felhívták a kerületi tanácsok 
végrehajtó bizottságait, bő-
vítsék saját erőforrásaikból 
a területükön levő óvodákat 
mindenütt, ahol ez lehetsé-
ges. 

Ezután az Állami Bizto-
sító Csongrád megyei igaz-
gatósága tájékoztatta a vég-
rehajtó bizottságot a bizto-
sító munkájáról. 

Az állami biztosítás iránti 
bizalom Szegeden is erő-
södött 

a múlt években. A vagyon-
biztosítás mellett különösen 
nagy fejlődés mutatkozik a 
személybiztosításban. A kü-
lönböző biztosítási módoza-
tok közül az egyes szakszer-
vezetek keretén belül alakult 
biztosítási és önsegélyező cso-
portoknál különösen szép 
eredmény mutatkozott a 
múlt évben. Balesetbiztosí-
tásnál még korántsem ilyen 
nagy a fejlődés, de azért a 
szegedi fizikai dolgozók 25 
százaléka már kötött valami-
lyen balesetbiztosítást. 

Egy kérdésre válaszolva a 
Csongrád megyei Állami Biz-
tosító Vállalat igazgatója kö-
zölte, hogy ez évben az is-
kolákban már nem kötnek 
úgynevezett üvegbiztosítást 
a szülőkkel, mert a szülök 
egy része nem rokonszenve-
zett ezzel a biztosítási ága-
zattal. 

A végrehajtó bizottság el-
ismeréssel adózott a bizto-
sító szegedi fiókjának ered-
ményes munkájáért. 

Az előterjesztések során a 
végrehajtó bizottság meg-
hallgatta a tanács felszaba-
dulási irodalmi és képzőmű-
vészeti pályázatára beérke-
zett műveket ismertető je-
lentést és odaítélte a díjakat, 
amelyeket á tanács jövő heti 
ülésén adnak át a nyerte-
seknek. Az irodalmi pályá-
zatra összesen 45 művet 
küldtek be a pályázók, 28 
verset, versciklust, illetve 
poémát, 15 prózai alkotást, 
novellát, regényt és két 3 
felvonásos drámát. 

Az irodalmi pályázat első 
díját nem adták kl, a máso-
dik díjat, 2 ezer forintot, 
Kovács Miklós fiatal költő 
Február című verse, a két 
harmadik díjat, ezer-ezer fo-
rintot, pedig Lődi Ferenc 
A munka című szonettko-
szorúja és Gazsó István Gó-
lyák cimú regénye kapta. 

A képzőművészeti pályá-
zatra rendkívül gazdag anya-
got küldtek be, több mint 
160 alkotást. A képzőművé-
szeti pályázat minden díját 
kiosztották. Az első díjat, 4 
ezer forintot, Pintér József 
Hegesztők, a második díjat, 
3000—3000 forintot, Dorogi 
Imre Kévekötők és Tápai 
Lajos Gépszerelők, a harma-
dik díjat, 2000—2000 forintot 
pedig Hemmert János Paul 
Robeson Szegeden és Zom-
bori János fiatal szentesi 
festőművész Felszabadulás 
című alkotása kapta. Erdélyi 
Mihály Hídépítés című mű-
ve dicséretben részesült 

Komócsin Zoltán elvtárs tart ma előadást 
a szegedi politikai akadémián 

A városi pártbizottság politikai akadémiáján ma dél* 
után 3 órakor a Szabadság Filmszínházban Komócsin Zol-
tán elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagjai 
a KISZ Központi Bizottságának első titkára tart elő-
adást. Komócsin Zoltán elvtárs előadásának címe: - A 
kommunista erkölcs". Az előadás után a résztvevőknek 
filmet vetítenek. 

Megkezdődött 
az Interparlamentáris Unió 

ülésszaka 
Kedden Genfben meg-

nyílt az Interparlamentáris 
Unió ülésszaka, amelyen 43 
ország parlamentjének kép-
viselői vesznek részt. 

Az ülésszakon a következő 

kérdéseket vitatják meg: a 
leszerelés; áz ENSZ tevé-
kenysége, a béke támogatása; 
a nemzetközi feszültség csök-
kentését és a béke megerősí-
tését szolgáló államközi kap-
csolatok alapelvei. (MTI) 

Együttműködési megállapodás 
a magyar és a szovjet 

írószövetség között 
Hosszabb ideje tartózkodik a Szovjetunióban a Ma-

gyar írók Szövetségének küldöttsége. 
A magyar íróküldöttség megbeszéléseket folytatott a 

Szovjet írók Szövetségének vezetőivel a két szövetség 
közötti együttműködésről. A megbeszélések eredménye-
ként Moszkvában szerdán megállapodást írtak alá a szov-
jet és a magyar írószövetség képviselői. 

A megállapodás értelmében az idén a két szövetség 
öt-öt tagja íróküldöttséget küld egymás országába. A ma* 
gyar íróküldöttségnek alkalma lesz rá, hogy megismer* 
kedjék a Szovjetunió szövetséges köztársaságainak iro* 
dalmi életével, íróival. Ugyancsak sor kerül egy-egy költő-
műfordító cserelátogatására is. A műfordítók megismer-
kednek a szovjet, illetve a magyar költészet legújabb 
alkotásaival és fordítási terveiket magukkal a költőkkel 
beszélik meg. 

Szovjet és magyar pedagógusok 
tanácskozása 

a szocialista nevelés kérdéseiről 
A Szovjet—Magyar Baráti 

Társaság és a Magyar—Szov-
jet Baráti Társaság együtt-
működési megállapodása 
alapján népes magyar peda-
gógus küldöttség látogatott 
el a Szovjetunióba. 

A magyar vendégek 
Moszkvában felkeresték a 
155-ös számú középiskolát, 
ellátogattak a moszkvai pe-

dagógus házba és a gyer-
mekkönyvek házába. Meg-
ismerkedtek a szovjet fővá-
ros nevezetességeivel. 

Az április 4-én megtartott 
pedagógiai tudományos kon-
ferencián a szovjet és a ma-
gyar pedagógusok az új em-
ber nevelésének kérdéseivel 
foglalkoztak. 

Több min! 50 ezer embert szolgáltak ki 
a szegedi vendéglőkben az ünnepek alatt 

A háromnapos ünnep üze-
mi * rendezvényei mellett 
-telt ház" volt szinte állan-
dóan valamennyi szegedi 
vendéglőben. A vendéglátó-
Ipar felkészülten várta a 
vendégeket." A Szegedi Szál-
loda- és Vendéglátóipari 
Vállalat már az ünnepek 
előtti napokban négy nagy 
üzemben — a Ruhagyárban, 
az újszegedi és a szegedi 
kendergyárban, valamint a 
Textilmúvekben — félkész-
árukat árusított. A félkész-
áruk mellett a három nap 
alatt több mint 20 ezer sze-
let tortát, 15 ezer darab 
mignont, mintegy 800 darab 
diós- és mákosbeiglit, egyéb 
süteményekből pedig mint-
egy 50 ezer darabot adtak el. 

Bár a meteorológia rossz 
időt jósolt, ennek ellenére 
mégis sok fagylalt fogyott el 
a Hungária üzemegységeiben 
és a Szálloda- és Vendéglá-
tóipari Vállalatnál egyaránt. 
A Hungária üzemegységei-
ben Í30 kiló, a Szegedi Szál-
loda- és Vendéglátóipari 
Vállalatnál pedig 10 mázsa 
fagylaltot készítettek és ad-
tak el. Feketekávéból mint-
egy 30 ezer adag kelt el a 
három nap alatt. 

Az üzemek által a ven-
déglökben rendezett ünnep-
ségeken mintegy háromezer 
adag vacsorát szolgáltak fel. 
Halászléből is majdnem há-

romezer adag fogyott el. Az 
ízletes ételek mellé volt 
megfelelő mennyiségű sör, 
bor és üdítő ital is. Hordós 
sörből 360 hektót, üveges 
sörből pedig mintegy 40 ezer 
palackot fogyasztottunk. Fo-
lyó borból 6 ezer liter, pa-
lackos borból pedig mintegy 
ezer üveggel kelt el. A sze-
gedi vendéglőkben és presz-
szókban az ünnepek alatt 
több mint 12 ezer üveg Al-
muskát, Hírőst, Meggylét és 
Bambit vásároltak. 

Megemlítjük még, hogy a 
Boszorkánykonyhában va-
sárnap eddig még nem ta-
pasztalt nagy forgalmat bo-
nyolítottak le. Többek kö-
zött több mint ezer adag 
ételt adtak el. 

A háromnapos ünnep alatt 
a becslések szerint mintegy 
50 ezer ember fordult meg a 
szegedi vendéglőérben, étter-
mekben, cukrászdákban. 

Mindazon rokonoknak, jó 
barátoknak és ismerősök-
nek. kik szeretett férjem, 

BORCSOK PAL 

temetésén megjelentek és 
virágadományaikkal fájdal-
munkat enyhftent Igyekez-
tek, ezúton mond köszöne-
tet 
1548/T a gyászoló család 


