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üudadtéú B I T E S E I K ; 
HÜSZEZER ELŐJEGYZÉSBE VETT -VENDÉGNAP* 
EGYÉNI UTASOK A VILÁG MINDEN RÉSZÉBŐL 

NEGYNYELVŰ PROSPEKTUSOK SZEGEDRŐL 
EURÓPA VALAMENNYI FŐVÁROSÁBA 

KILENCVEN POZNANI LENGYEL 
SZEGEDI NYARALÁSA 

Napról napra emelkedik a keltve a nyári egyhónapos 
szegedi Idegenforgalmi Hiva- eseménysorozat, s színhelye 
tálnál bejelentett szállásig® az eladdig érdektelen alföldi 
nyek száma. Eddig több mint magyar város iránt. E kí-
15 ezer szállásigénylö össze- váncsiság és érdeklődés rész-
sen 20 ezer "vendégnapra* beni kielégítését szolgálja 
kérte igénye előjegyzését. m a j d az a 16 oldalas, orosz-
Különösen szombat-vasárna- angoi—német—francia nyel-
pi előadási napokra már v e n nyomtatásra kerülő 
csaknem teljesen megtelt prospektus, amelyet még a 
csupán a z előjegyzésekből a szabadtéri játékók kezdete 
hivatal rendelkezésére állo e l ö t t megjelentett és Európa 
szállaskapacitas, s a 20 ezer vaiamennvi fővárosába — a 
előjegyzett 1 vendegnap több n y u g a t i ^ á g o k b a is - el-
mint egyharmada a játékok j u t l a t a z idegenforgalmi Ta-
ídotartama alatt a hivatal n á c s támogatásával a szegedi 
rendelkezesere allo es igény- i d e g e n f o r g a l m i Hivatal. A 
bevehető vendegnap-kapaci- p r o s p e k t u s r ö v i d városismer-
tasnak. , tétéit és a szabadtéri játé-

* kok történetét, valamint az 
Különösen az elmúlt nyá- jdei műsorát tartalmazza 

ron igen sok egyéni utas, majd. 
turista kereste föl a világ * 
minden részéből a szabadté- . T „ , _ „ „ , tj,._íh 
rí játékok városát, Szegedet. A 

Voltak itt izraeliek és törö- T a r s , a s a g P^nam^zervezetö 

w 

Életbe lépett a gyermekintézmények új, 
progresszív díjrendszeréről szóló 

kormányhatározat 
Mennyibe kerül as államnak egy-egy napközis gyermek? 
Mire^J'orditják a többletet? — Ki mennyit fizet ezután? 

Kormányhatározat értei- csoportok szervezése csök- felügyelettel jól felkészülhet 
mében a gyermekintézmé- kenti a zsúfoltságot, amely a következő napra, s mind-
nyekben új, progresszív té- erősen hátráltatta a nevelő- ezért minimális hozzájáru-
rítési díjrendszert vezetnek munkát, fontos lépést jelent lást, csupán napi 1 forintot 
be országszerte. Az erre vo- az azonos nyersanyagnorma kell fizetni, 
natkozó minisztertanácsi ha- bevezetése. Ez is közelebb 
tározat végrehajtási utasitá- visz annak a célnak eléré-
sában foglaltak május lö-i séhez, hogy minden tekin-
hatállyal léptek érvénybe, tétben megszűnjék a város 
Ezzel kapcsolatban az MTI és a falu közötti színvonal-
munkatársát tájékoztatták a különbség. A falvakban is 
Művelődésügyi Miniszteri- magasabb nyersanyagköltség 
umban. A jut az ebédre, továbbá há-

— A gyermekintézmények romszori étkezést is kapnak A térítési díj a keresethez 
a gyerekek a napiköziben. igazodóan 1 "forinttól 15 ío-

— Az. új rendelet azzal is rintig terjed. Az állami hoz-
ígyekszik enyhíteni a dol- zájárulás több gyermek ese-
gozó szülők gondját, hogy 

— Az egységes terítési 
rendszer figyelembe veszi 
a szülök havi jövedelmét 
és a gyerekek számát, s a 
többgyermekes családok 
kedvezményben részesül-
nek. 

kök, egyiptomiak és japánok, 
franciák, olaszok és ameri-

amely az elmúlt évben is 120 
tagját küldte el Szegedre, a 
szabadtéri játékok idején, az Waiak A7 Irfpf ipnforaalmi H i - s zauau ien laieh.®. me jeu , az 

f á - idén hasonló módon -képvi-

e d m o n d é * f i s 
egyéni utas érkezését várja. 
Már eddig jelentették érke 

Edmund Taszer, a LEMP 
Központi Bizottságának tag-

zésüket egvéni turisták több » vezetésevei az tden 90 ta-
nyugati- országból: Olaszbr- turistacsoport érkezik 
szágból, Angliából és Fran- Poznanból Magyarorszagra, 
ciaországból. A múlt évhez e8-v k i s szegedi nyaralasra. 
hasonlóan sokan érkeznek A csoport julius kozepen jon 
egyéni utasként az Egyesült Szegedre elorelathatoan, s 
Államokból is. tájékoztatásunk szerint há-

rom 30-as létszámú csoport-
* ra oszolva nyaralnak a Ti-

A • Szegedi Szabadtéri Já- sza-parti városban. Az első 
tékok híre két év alatt be- csoport 2, a második 3, a 
járta már Európát és az harmadik pedig 4 hétig ma-
egész világot mindenütt ér- rad Szegeden a szabadtéri 
deklódést és kíváncsiságot játékok időszakában. 

Háromszor annyi spárgát exportálunk, 
mint 

A szegedi járás homok- mossák, ventillátorokkal szá-
földjein gazdag spárgater- rítják, majd nagyság és mi-
mést takarítanak most be. nőség szerint osztályozzák s 
Az e vidéken egy évtizeddel utána rózsaszín, illetve kék 
ezelőtt még jóformán isme- selyempapírba csomagolják, 
retlen növényi kultúra mind- Fél kiló a súlya egy-egy 
inkább terjed. Az idén ter- ilyen csomagnak, amit az-
mőre fordultak a fiatal t® után erre a célra készített, 
lepítAsek Mórahalom, Üllés, fonott kosárkákba tesznek. 
Bordánv, Ásotthalom, öttö- Elsősorban Nyugat-Németor-
mös és Balástya környékén s szágba és kisebb mértékben 
így a belföldi szükségletek Svájcba szállítják a spárgát, 
kielégítésén túl, háromszor amit ezekben az államokban 
annyit tudnak exportálni, a legváltozatosabban elké-
mint tavaly. szítve fogyasztanak. Eddig 

A szállítás a Szövetkeze- mintegy 130 mázsát expor-
tek Csongrád Megyei Érté- táltak az ízletes zöldségféle-
kesítő Központjának szegedi ^ ^ g m é g h á r o m v a g o n _ 
Tisza-pályaudvari tranzit-
telepéről történik. Az ideér-
kező spárgát először meg-

nyi megrendelést bonyolít le 
a Hungarofrukt. (T. B.) 

KÖNYVESPOLC 

kiterjedt hálózata ma már 
sok gondot és fáradságot 
vesz le a dolgozó szülők, fő-
leg a dolgozó anyák vállá-
ról. A gyermekintézmények 
fejlesztése a felszabadulás 
után hazánkban ugrássze-
rűen megnövekedett. A fel-
szabadulást követő években 
az állami beruházás fokoza-
tosan lehetővé tette a kor-
szerű gyermekintézmények 
hálózatának gyorsütemű fej-
lesztését. Amíg 1945-ben 992 

lehetőséget ad a gyerekek-
nek a napköziben a hosz-
szabb tartózkodásra, 

hasonlóan a bölcsődékhez és 
az óvodákhoz. Megfelelő szá-
mú jelentkező esetén az is-
kolai napközi otthonban í? . . ,, , . . ... , . , 

• I reggeli és esti felügyeletet terjedhet — fejeztek be a 
óvodában 52 072 gyermeket biztosítanak a dolgozó szü- tájékoztatást, 
gondoztak, lök gyermekeinek. Lehető-, Tájékoztatásul 

tén arányosan emelkedik, 
míg a szülői térítés mértéke 
csökken. Az érintett szülők 
a térítések rendezése után 
is jelentős juttatásban ré-
szésüinek- Az állami hozzá-
járulás'ugyanis egy napközi-
otthonos gyermek esetében 
havi 60 forinttól 400 forintig 

közöljük 

Háromezer olajtüzelést! 
fürdőkályha 

Az ipar új típusú, az eddi-
gieknél tökéletesebb íürdö-
szobakályha és vízmelegítő 
gyártását kezdte meg. A gaz-
daságos olajkályhák mintá-
jára olyan, ugyancsak olaj-
tüzelésű fürdöszobakályhát 
szerkesztettek, amelynek 
mintegy 20 százalékkal na-
gyobb az úgynevezett hő-
hasznosítási hatásfoka a 
széntüzelésű kályhákénál. A 
Metakalor. nevű fürdőszoba-
kályha, amely bárhol fel-
szerelhető, egy óra alatt 100 
liter vizet képes felforralni. 
A kereskedelem az első ilyen 
kályhákat az év eleje óta 
árusítja. Mivel a közönség 
körében hamar keresetté 
vált, az év végéig még há-
romezret hoznak forgalom-
ba. A garanciális javítószol-
gálatok ezentúl, az olajkály1 

hákhoz hasonlóan, természe-
tesen az olajtüzelésű für-
dőszobakályhákat is egy 
évig díjtalanul megjavítják. 

1960-ban az óvodák száma seget nyújt az új rendelet még az alábbi táblázatot. 
már 2865 volt, a bennük arra is, hogy tanulószobában melynek alap.ian mindenki 
elhelyezett gyerekek száma helyezzenek el olyan gyere- gyorsan meállapitja, hogy 
pedig meghaladta a 186 kékét, akik részére étkezést 
ezret. nem vesznek igénybe. A 3 

A felszabadulás előtt csak órás tanulószobai foglalkozás 
Budapesten működött né- alatt a gyerek szaktanári 

TANULMÁNYOK 
NEVELÉSTUDOMÁNY 

KÖRÉBÖL 

A Magyar Tudományos 
Akadémia pedagógiai bizott-
ságának harmadik tanul-
mánygyűjteménye ez a kö-

OVIDIUS: SZERELMEK 

Mi az oka annak, hogy 
Ovidius műVei közül egyet 
sem lehet kapni szinte sehol 
az országban? A könyves-
boltokban, antiquáriumok-
ban rendszerint sajnálattal 
jelentik ki, hogy nincs és 700 oldalas könyv, amely 
reményük sincs rá, hogy 
lesz. Nos, ezt a nagy Ovi-
dius-inséget igyekezett eny-
híteni az Akadémiai Kiadó, 
amikor a görög és a latin 
írók kétnyelvű soyozaf 5. kö-
teteként közreadta a klasszi-

hány napközi otthon. A fel 
szabadulás után sokat vál-
tozott a helyzet ezen a té-
ren is. Az 1953-as esztendő 
fordulópontot jelentett e te-
kintetben. Ebben az évben 
ugyanis 

503 általános iskolában lé-
tesítettek napközi otthont, 

csaknem 20 000 tanulóval. 
Az 1956/57-es tanévben már 
több mint 62 000 tanulót tar-
tottak nyilván az általános 
iskolai napközi otthonok. A 
velük szemben megnyilvá-
nuló, s egyre erősödő biza-
lom jelentősen megnövelte a 
felvételi igényeket. Az idei 
oktatási évben 

az általános iskolai nap-
közi otthonokban foglal-
koztatott tanulók száma 
megközelíti a 110 000-et 

Ennek ellenére azonban még 
mindig nem tudunk mindep 
jogos igényt kielégíteni, bár 
1953-hoz képest a férőhelyek 
száma majdnem megtízsz® 
reződött. 

— A mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése nyomán 
megnőtt az igény a nyári, 
idényjellegű gyermekintéz-
mények iránt is. 1960-ban 
az idénybölcsődékben csak-
nem 5000 kisgyermek kapott 
helyet, a nyári óvodákban 
ellátott gyerekek száma 44 
és fél ezer volt. 

— Államunk a gyermek-
intézmények fenntartására 
evente jelentős összeget for-
dít. 

A bölcsödékben elhelye-
zett egy-egy kisgyerek havi 
ellátása 650—700. a nap-
közikben levőké 450—500 
forint. 

A bölcsődék, napköziottho-
nos óvodák és általános is-
kolai napközi otthonok térí-
tési díjainak jelenlegi rend-
szere aránytalan, nem egy-
séges, s különösen 

az alacsonyabb keresetű 
szülőkre hátrányos. 

Ök ugyanis többet fizetnek 
kór- I gyermekükért a tanácsi óvo-

H« * izütök egygttes 
havi jövedelme: 

1000 Ft, vagy ennél 

a havi kereset és a gyerme-
kek számának arányában 
mennyi térítési díjat köteles 
pzetni naponként. 

a napi térítési díj összege Ft-ban 
és 

1 1 3 4 ennél 
több 

gyermekes családoknál gyer-
mekenként 

kevesebb 2,— 1.59 1,30 1,— 
1000—1600 Ft között van 3,— 2,50 2,— 1,50 
1601—2200 , m 4,— 3,20 2,80 2,50 
2201—3000 „ m 4,— 3,50 3,— 
3001—3800 „ „ 7,— «,— 5,— 4,— 
3801—4600 „ at 9,— 7,— «,— 5 — 
4601—5600 „ M 10,— 8,— 7,— 6,— 
5601—7000 „ M 12,— 10,— S t - 7,— 
7001 Ft felett van 15,— 13,— í l — 9,— 

A megyei 
rendőríokapiíányság 

felhívása 
Rózsi János és családja, 

Szeged, Paprika utca 38, 
szám alatti lakosok serel-
mére elkövetett bűncselek-
mény tettese az elvitt tár-
gyak egy részét a szegedi Bi-
zományi áruházban értékesí-
tette. A rendőrség megyei 
főkapitánysága felkéri mind-
azokat, akik a Bizományi 
Áruházban 1961. április 27-én 
275 forintért 1 darab *Po-
beda* karórát, április 28-án 
50 forintért 1 darab nap-
szemüveget (fehér, átlátszó 
müanyagkeret, lilás-kék fon-
csorozott üveggel) vásárol-
tak ,azonnal jelentkezzenek 
személyesen a főkapitányság 
bűnügyi osztályán, vagy te-
lefonon a 34-90 számon, a 
191—es, vagy 192-es mellé-
ken. 

Akadémiai napokat rendeznek 
Szegeden 

kus római költészet e nagy-- i . , 
ságának Szerelmek (Amores) reform minél 
című művét. Kétezer év végrehajtáséhoz 
után is modernnek hatnak ben ilyen címekkel találunk 
ezek a versek és nem ártott rendkívül értékes útmutatá-
nekik, hogy a múlt század sokat: -Az erkölcstan okta-
nyárspolgári morálja, nagy- lásának -Szerepe az erkölcsi 
képű és álszent szemlélete 
egy időben el is ítélte őket. 
Ez a kötet a fiatal Ovidius 
költői indulását mulatja be, 
de már itt is megmutatkozik 
tökéletes formakészsége, me-
lyet a latin irodalomban 
senki nem múlt felül. A 
költö gyönyörködtetni akar, 
s ezt el is éri. Ha a Szerel-
mek-ben nincs is igazi, mély 

most látott napvilágot * az 
Akadémiai Kiadó gondozá-
sában. Mindegyik tanulmány 
a nevelés és az oktatás tar-
talmával kapcsolatos 
désekkel foglalkozik, így kí- j dában, mint nagyobb kere-
ván hozzájárulni az iskola- I setűek az üzemiben. Egyéb 

tökéletesebb 

tudat formálásában«, — -A 
tehetség problémája és a 
tanterv*. — -A természettu-
dományos oktatás, a mun-
kára nevelés és a népműve-
lés a világ néhány országá-
ban*, — -Az iskolás kor 
előtti nevelés tartalma« stb. 
Minden tanulmányt bó iro-
dalmi utalások egészítenek 
kir Nem túlzás azt állítani, 

mindent elsöprő szenvedély, hogy ez a kötet a pedagógu-
ezért a hiányéri kárpótolja sokon kívül a pedagógia 
az olvasót a lelki rajz fi- iránt érdeklődő nagyközön- I szi, hogy még több dolgozó 
noVnsága. a tiendületetes és ség érdeklődésére is számot Lszülő • helyezhesse el gyerme-

tarthat. "A-a, — — i — u 

visszásságok is feltétlenül in-
dokolták a térítési díjrend-

A könyv- s z e r sürgős megváltoztatását. 
Szükségessé vált olyan 
egységes térítési rendszer 
kialakítása, amely egyaránt 
érvényes minden gyer-
mekintézményre, 

függetlenül attól hogy mi-
lyen területen működik, vagy 
mely szerv kezelésében áll. 

— A tanácsok 
a térítési dijak emeléséből 
származó többletet az óvo-
dai és iskolai napközi ott-
honok hálózatának további 
bővítésére és minőségi fej-
lesztésére használják fel. 

Az új rendelet lehetővé t® 

fordulalos stílus. "két napközi otthonban. Üjabb 

A Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalmi Történeti Tudományos Osztálya 
és a Szegedi Tudományegyetem akadémiai 
napokat rendez Szegeden május 18-án és 
19-én á Központi Egyetem aulájában. A 
plenáris ülés csütörtökön délelőtt 10 óra-
kor kezdődik dr. Antalffy György, a Sze-
gedi Tudományegyetem rektorának üdvöz-
lő beszédével. Dr. Mátrai László, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tag-
ja, a Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztályának osztálytitkára mond megnyitó-
beszédet, majd dr. Molnár Erik akadémi-
kus, a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete igazgatójának 
előadása hangzik el -Nemzet és haza« cím-
mel. v 

Az ülés délután 3 órai kezdettel folyta-
tódik tovább Beér—Kovács—Szamuel: a 
"Magyar államjog egyetemi tankönyv vi-
tája« című előadással. Referátumot tart 
dr. Antalffy György egyetemi tanár, kan-
didátus; dr. Halász József kandidátus, a 
Magyar Tudományos Akadémia Állam- és 
Jogtudományi Intézetének tudományos 
munkatársa; dr. Schmidt Péter kandidá-
tus, a Magyar Tudományos Akadémia Ál-
lam- és Jogtudományi Intézetének tud® 
mányos munkatársa. Vita vezető: dr. Búza 
László egyetemi tanár, akadémikus. 

Május 19-én, pénteken délelőtt 9 órakor 
tovább folytatódik a tankönyv vitája, dél-

után 5 órai kezdettel pedig dr. Fonyó An-
tal tanszékvezető egyetemi docens tart 
előadást "A vagyon elleni bűncselekmé-
nyek fogglma és rendszere* címmel. Kor-
referensek dr. Barna Péter tanszékvezető 
egyetemi docens, a jogi tudományok dok-
tora; dr. Halász Sándor igazságügy minisz-
tériumi osztályvezető. Vitavezető: dr. Ká-
dár Miklós egyetemi tanár, kandidátus. 

A bölcsészettudományi kar VII-es számú 
tantermében folytatódik az akadémiai na-
pok második részének programja délelőtt 
9 órai kezdetlel. Dr. Mérei Gyula egyete-
mi tanár,' kandidátus tart előadást - A 
nemzetek fölötti állam kérdése a legújabb 
nyugatnémet és osztrák történelirodalom-
ban* címmel. Korreferens dr. Zsigmond 
László egyetemi tanár, kandidátus. Vita-
vezető: dr. Léderer Emma egyetemi tanár, 
a tudományok doktora. 

Az ülés délután 3 órai kezdettel folyta-
tódik, ugyancsak a bölcsészettudományi 
kar VII-es számú tantermében. Dr. Witt-
man Tibor tanszékvezető egyetemi docens, 
kandidátus előadása hangzik el - A hol-
land gazdasági »csoda« és a holland bur-
zsoá nemzettéválás néhány kérdése* cím-
mel. Korreferens dr. Mátrai László, a Ma-
iyar Tudományos Akadémia levelező tag-
ja. Vitavezető: dr. Székely György egye-
temi tanár, kandidátus. 

Ittas járművezetőket ítéltek el 
A szegedi járásbíróság ittas állapotban elkövetett 

közlekedési tanácsa 'a na- hatósági közeg elleni erőszak 
pókban több ittas vezetés- miatt, most legutóbb pedig, 
sel elkövetett, a közúti köz- miután a Jégkiunyhóban éj-
lekedés rendjét /veszélyezte- félig mulatott, utána ittasan i egy színdarabban 
tő bűntettet tárgyalt. Az munkába állt, illetve volán 
ittasan vezetők ügyében a mellé ült. ' 

Hathónapi börtönbünte-

tésre ítélte a közlekedési ta-

következő ítéleteket hozta. 
Illés Mihály Domaszék, 

tanya 886. szám alatti la-
kost ezer forint pénzbünte-
tésre ítélte. Illés ugyanis 
több liter bor elfogyasztása 
után ült motorkerékpárra, 
végig bizonytalanul vezetett, 

„Tizenkét vidám embet" 
— egy magyar iilmben 
Soha nem szerepelt még 

együtt — egy filmben, vagy 
az a -12 

vidám ember* — aki most 
a Budapest Filmstúdióban 

készülő rövid totófilmben 
nács Bencs János, Szeged, játssza a címszerepet. 
Dorozsmai út 93 szám alat 
ti lakost, aki már egyszer 
volt büntetve közlekedés lógatok 
rendjét veszélyeztető bűn-

Júniusban már a mozilá-

is derülhetnek La-

„ -, . . . „ , ,. íabár Kálmán és Latabár Ar* 
majd a domaszeki utatjar® tett miatt. Most pedig ittas . 
hoz éa ve motorkerékpárja- állapotban ült motorkeyjk-! p ' naCunUi Róbert, Sálá-
val együtt elesett. párra és útközben áttért a mon Bél*> Alfonzó, Kabos 

Asztalos István, ' Szeged, menetirány szerinti bal oldal- László, Tompa Sándor Mi-
Kecskeméti utca 9'b szám ra, ahol egy lovaskocsi lo- saga László, Hlatki László, > 
alatti lakost ezer forint pénz- vai köze futott. Ezzel nagy i ö-i/ai, - „ . 
büntetésre Ítélte cs egy év- anyagi kárt okozott Szilá- k M M o s ' K t b e d t E r v l n 

re a gépjárművezetéstől eltil- gyi Istvánnak, maga pedig 
totta. Asztalos István már a kórházba került' sérülésé-
több esetben volt büntetve vei. 

és Csonka Endre vidám kis-
filmjén, a »12 vidám embe-
ren*. (MTI) 


