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Három évtized 
as iskola ssolgálatáhan 

Közel harminc esztendeje, dig éa mindenhol ezt tar- mint pedagógusokban Boha 
igy egy kezdő, fiatal tani- totta szem előtt. Kitűnik ez többé nem csalódik bennük 
J belépett az osztályba. Ak- egyik jellemző példából is, a társadalom. Nem ezért a 
or, az elemi Iskola második amit ugyan nem tőle hallót- nemes emberi magatartárért 
sztályában nem tudtam, tam. Évfolyamukról annak kapta most az •"Oktatásügy 

.ogy az én tanítóm nem idején negyvenen indultak Kiváló Dolgozója-" kitűnt e-
volt még "igazi- tanító, csak el a pedagógus pályán, s tést, de ezért is megérdemel-
afféle szellemi ínrégmun- kettő közülük időközben, te volna. Most június végén, 
kás. E riport előtti beszél- 1956-ban megfeledkezett hi- a 30 éves találkozón ismét 
getéskor tudtam ezt meg vatásáról. S Hámori Ede együtt lesz az 1932-ben vég-
lámori Edétől, a Szegedi melléjük állt a megtéved- zett évfolyam, a volt Újsze-

Tudományegyetem Árpád teknek és személyes felelős- gedi Tanítóképző Intézetből, 
iéri Gyakorló Általános Is- réget vállalt értük, hogy L. F. 
kola Igazgatójától, akit az 

Oktatásügy Kiváló Dolgo-
zója" kitüntetéssel jutalmaz-
lak mo6t, három évtizedes 
nevelői munkásságáért. 

fl katedra m'nd g mozgott 

— Ügy volt pedig — em-
lékezik vissza —, hogy a 

, volt Üjszegedi Tanítóképző-
ben szerzett friss diplomá-
val a zsebemben csak ínség-
munkás tanító voltam. A 
legfiatalabbak közül negy-
venen voltunk abban az év-
ijen és a további esztendők-
ben is ilyen "státuszon", 
akik akkor végeztünk, és 
magunkhoz akartuk ölelni a 
világot. Csakhogy nem kel-
lettünk neki, elvetett ma-
gától. A tanfelügyelőségtől 
kértük a szegedi játszótere-
ket ls, hogy délutánonként 
ingyenesen foglalkozunk a 
gyerekeitkel, csakhogy jó 
pontot szerezzünk egy ké-
sőbbi kinevezéshez. Bolond-
nak néztek bennünket, af-
féle gyanús újítóknak, akik 
nem elégszenek meg a tü-
relemmel, a várakozással. A 
sietős, türelmetlen fiatalo-
kat nemigen szerették ak-
kor. Akinek mégis szeren-
cséje volt, s valahová be-
dugták kisegítő tanítónak, 
annak is pitiznie kellett, 
mint a kiskutyának, nehogy 
valakit megsértsen tisztelet-
len fiatalságával: az idő-
sebb kollegát, az Igazgatót, 
avagy más felsőhatóságú 
személyt. 

— Diplomám megszerzése 
után — folytatja — csak 
hosszú évek múlva, 1939-ben 
véglegesítettek, mint segédta-
nítót. Addig csak •beugrot-
tam" a szerepekbe, s ilyen-
formán a katedra mindig 
mozgott alattam. Sose vol-
tam biztos, hogy tegnapról 
mára nem köszönik-e meg 
a szolgálataim. 

Családapák köszöntik 
S azóta hány és hány ta-

nítvány köszön, emel kala-
pot Hámori Ede igazgatónak,. 
a tanító bácsinak, akiről 
magam, az egykori tanít-
vány sem akarom elhinni, 
hogy harminc év van már 
mögötte a pályán. Baráti 
találkozások alkalmával 
örökifjúnak nevezem, mint 
akit sosem ér utói az Idő 
Családapák és érett asszo-
nyok köszönnek rá, mint ta-
nítójukra, sőt fiaik tanító-
jára. akit — én hiszem — 
az idő sosem hagy el a 
nagy versenyfutásban. 

Az egykori szellemi fn-
ségmunkás az egyetem gya-
korló iskolája Igazgatásáig 
vitte, viszonylag nagy, 32 
tagú tantestületben. S isko-
lája eredményeivel dehogy 
is dicsekszik, pedig sokak 
előtt tudott dolog, hogy vol-
na mivel dicsekednie. Saját 
munkásságéról viszont szűk-
szavúsággal sem hajlandó 
beszélni. Csak a kollektív 
tantestület egészének -a mun-
kájában hajlandó magáról 
szólni, az iskola és a szülői 
ház, az iskola és a szülői 
munkaközösségek egészséges 
kapcsolatának a tükrében. 

flz emberért, 
a társ; dalomért 

S tetszik, szimpatikus ez 
a magatartás mindenkinek, 
aki Hámori Edével együtt 
dolgozik. Emberi közvetlen-
sége és magabiztoesága 
eredményes oktató- és ne-
velőmunkája csak a kollek-
tív tantestület erejével ma-
gyarózható, s magával a 
céllal: minden tekintetben 
kiváló embereket adni a 
társadalomnak, a jövőnek. 

Igen, mindent az embe-
rért, a társadalomért. Min-

A tervezettnél hatezerrel több tanulót 
vesznek fel a középiskolákba 

A középiskolai felvételek 
alakulásáról a Művelődés-
ügyi Minisztériumban az 
alábbi tájékoztatást adták az 
MTI munkatársának: 

A párt és a kormány egy-
aránt nagy jelentőséget tu-
lajdonít annak, hogy hazánk-
ban a középiskolát minél töb-
ben elvégezzék. Éppen ezért 
illetékes párt- és állami szer-
vek úgy döntöttek, hogy az 

ti meg középiskolai tanulmá-
nyait, nappali tagozaton. 

Az ezzel kapcsolatos ren-
delkezés értelmében a kitű-
nő, jeles és jó rendúeken kí-
vül — az esetleg fennmara-
dó helyekre — az iskolai tár-
sadalmi bizottság javaslata 
alapján-— indokolt esetben 
— közepes rendű tanulók is 
felvehetők. 

A középiskolai tanárszük-
eredetileg tervezetthez ké- ségletet az egyetemeken most 
pest mintegy 6000-rel több 
tanulót vehetnek fel a kö-
zépiskolák. Ez azt jelenti, 
hogy az 1962/1963-as oktatási 
évben a gimnáziumok, a 
szakközépiskolák és a tech-
nikumok I, osztályaiban kö-
rülbelül 66 000 fiatal kezdhe-

végzőkből, korábban végzett 
középiskolai képesítésű taná-
rok beállításával, óraadók 
útján, Illetve —ahol ez meg-
oldható — az általános isko-
lákban működő középiskolai 
képesítésű tanárok egy ré-
szének áthelyezésével bizto-
sítják. (MTI) 

Több üzemi éttermet 
alakítanak át önkiszolgálóvá 

Az országban működő tt- régi módon működő étter-
zenegy üzemi vendéglátó mekben átlagosan 10 perccel 
vállalatnál a múlt évben tö- több időbe telik egy étkező 
megével alakították át az kiszolgálása. 
üzemi éttermeket önkiszol-
gáló rendszerűvé. 

Az év végén 591 üzemi ét-
terem köziil 169 már az ú j 
módszer szerint működött. 

Az önkiszolgálás Igen elő-

Az önkiszolgálással nem-
csak a túllépés szűnik meg, 
hanem még 10—15 percet 
nyernek is a dolgozók. 
Ebben az évben újabb 105 

nyös. Kiszámították, hogy a élterem átalakítását tervezik. 
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— és a mellékzöngék 
Még egyszer az utcai távbeszélő-állomásokról 

Képzeljék csak el! Mi s csak kettő van kívül a nagy- g e den a Tóth vendéglő előtt 
lenne, ha egy szép napon, Körúton: egy a rókusi és egy mútóidő utcai telefonfülkét is 
mondjuk a Kiskereskedelmi naevállomáson Olvan másfélévvel ezelőtt. Azóta az Vállalat közzétenne egy prok- a nagyállomáson. Ulyan ú j diekngk ha sürgös é j . 
lamációt, amelyben minden nagyterületű városrészekben telefonhívásra van 
kedves ügyfele szíves tudo- nincs egyáltalán utcai nyilvá- s2ükségük, legfeljebb a Láda-
mására hozná a következő- n o s távbeszélő állomás, mint sydr portásának szívességé-
ket a következőképpen: xjjszeged, vagy Alsó- és Mó- vei• juthatnak telefonhoz. 

"Tájékoztatásul kozlom, U J U ' yu Feltehető hogy valóban 
hogy a vállalatnak újabb raváros - a telepekről nem v u a a k m^zakl akadályok 
üzemegységek létesítésére is beszélve. é s valóban hiányzik a hitel-
hilflkerete nincs, tehát meg- A szegedi Postaigazgató- keret. De nem hisszük el, 
h

h
a, a,™atZ%Laíad^ A1" ság válaszában a következő hogy a három megyére kltor-

hárulna, akkor is csak ab- i u » . hntáskftrfi Kzec°di Posta-
ban az esetben kerülhet sor indoklással utasította el, a 
boltok létesítésére, ha a lé- véleményünk szerint nagyon g^Z

q^ ^ á m i d a l ó megol-
tesítéssel kapcsolatos költ- is égető probléma megoldá- e l S á -
ségeket megtérítik. Ezen fe- sát. . q , ; n o o azonban nvll-

löm, hogy a postának nyit- szándék e regi probléma meg-
v&nos állomások létesítésé- oldasara. 
re hitelkerete nincs, tehát 
mégha a műszaki akadály 
elhárulna, akleor is csak ab- Komolyabbra fordítva a 
ban az esetben kerülhetne S2ÓU M 1 n e m h i s s z ü k ) hogy 
sor a nyilvános állomás fel- e b b e n a v á r o s b a n manapság 
szerelésére, ha a létesítéssel o l y b a r b á r é s tudatlan nép 
kapcsolatos költségeket l a k l k a m e l y n e m é r d e m i j 
megterítik Ezen felúl a Mt sem hogy néhány 
fülkét a közvilágítási háló- t e l e f o n f ü l k c e r e j é i g b í z z o n 
zatba bekapcsoltatják és b e n n e a S z e g c d l p0StaIgazga-
tisztántartásara, valamint a tóság_ Nem hisszük> hogy e 
fülkét, illetve a nyilvános t e i e f 0 nfü lkéke t oktalanul le-
keszüléket esetleges erősza- r o m b o l n á k ) elpusztítanák a 
kos behatás során érő ká- várog lakó, nem tudván ml_ 
rok megtérítésére is kötele- re valóki nem értve meg> 
Mttéget vállalnak.. hogy ezek a telefonfülkék is 

m Nem tudjuk elfogadni egy a z ő kényelmüket, blztonsá-

ogos kérésnek, egy kozérde- k a t s z o l g i U j á k . s mindenek 
ku problémának ilyen - e l ö t t e z é r t n e m t u d j u k e l f 0 -

bolthelyíséget 
világítási hálózatba bekap-
csoltatják és tisztántartásá-
ra, valamint a boltot és an-
nak berendezési tárgyait 
esetleges erőszakos behatás 
során érő károk megtéríté-
sére is kötelezettséget vál-
lalnak ...« 
Mit szólnának önök eh-

hez, kedves "ügyfelek?" Bi-
zonyára azt gondolnák, rossz 
tréfát hallottak, s nevetné-
nek, vagy bosszankodva le-
gyintenének rá, ki-ki a vér-
mérséklete szerint. 

S hát még ha kiderülne, 
hogy mindez nem is tréfa, 
hanem komoly emberek meg-
fontolt, meggondolt "bölcs* 
intézkedése — egyszóval ko-
moly dolog. . 

m 
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ezelőtt a József Attila sugár-
út külső szakasza és Fodor-
telep lakóinak kérésével fog-
lalkozva fölvetette, hogy a 
véros több pontján szükség 
volna újabb nyilvános táv-

ségnek a fent Idézett indok-
lást. Persze, akadhatnak fe-
lelőtlen fiatalok, akik efféle 
rombolásban, ostoba játékok-

Ezután már csak az követ- ban élik kl a bennük feszülő 

Űj műhelyek 
a háztartási gépek javítására 

Növeli szolgáltató tevékenységét a Fémfeldolgozó 
és Finommechanikai Vállalat 

beszélő állomások létesítésé- kezhet, hogy a posta a leve- energiákat. De ezeket is meg 
re. Jelenleg hat telefonfülke lek és csomagok kézbesítésé- lehet tanítani a közös tulaj-
áli a városnak a nagykörúton nek terheit és felelősségét is don, s a közösség érdekeinek 
belül eső kisebbik részében, kedves ügyfeleire hárítsa tiszteletben tartására. Meg-

esetleg — műszaki akadályok- vannak ehhez az eszközeink, 
ra, vagy hitelkeret hiányára Éppen ezért az a vélemé-
hivatkozván. Képzeljék csak nyünk, hogy helyes volna, ha 
el! a Szegedi Postaigazgatóság 

Mindenképpen elgondol- mégegyszer fontolóra venné 
koztató a Szegedi Postaigaz- a nyilvános távbeszélő ál-
gatóságnak ez a bürokratikus lomások létesítésének kér-
és már-már a nevetségesség dését, s szakítana korábbi 
határáig merev magatartása, bürokratikus és meg nem in-
Emlékeztetnl szeretnénk ar- dokoltan merev álláspontjá-
ra, hogy hasonló Indoklás vaL 
alapján szereltették le Ujsze- P. L. 

Az asszonyok második a Mérey utca és a Püspök műhelyünkre sem a rossz, 
műszakjának megkönnyítő- utca sarkán levő ú j épü- hanem a jó munka a jel-
sére egyre több háztartási létben, és Rókuson az Esz- lemző. Természetes azon-
gép kerül az otthonokba, perantó utcában nyílik ban, hogy a ritkán előfor-
Mosógépek, porszívók és Hy e n részlegük. Jövőre az duló hibákat is meg akar-
més eszközök teszik ma már ogyesszai városrészben és juk szüntetni. Ennek érde-
könnyebbé a lakások és a Felsővároson, s az 5 éves kében dolgozóinkat nemcsak 
ruhák tisztán tartásét. Ro- tervben még egy kerület- a mennyiségi, hanem a mi-
hamosan nő a motorkerék- ben kezdik a «megbetege- nőségi munka alapján is 
pár-tulajdonosok száma is. dett" háztartási gépek premizáljuk. Szigorúbb el-
Természetos ezért, hogy a "gyógyítását". A tervek sze- lenőrzést vezettünk be ak i -
Fémfeldolgozó és Finom- r j n t 1965-ben, a nyugati javított motorok minőrégi 
mechanikai Vállalat évről i p a r i övezetben nyolcmillió átvételénél. Minden tekin-

évre növeli szolgáltató te- forintos költséggel felépül tethen jobb és pontosabb 
vékenységét, a lakosság bir- a vállalat ú j szolgáltató munkát várunk a jövőben 
tokában levő háztartási gé- központja ls. Ettől kezdve dolgozóinktól azért is, mert 
pek, motorkerékpárok, ke- itt javítják majd a lakos- nálunk is tért hódít a szo-

ság gépeit, s a kerületi há- cialista címért versenyző 
lózat helyiségeiben csak brigádok mozgalma. Ügy 
összegyűjtik a meghibáao- tapasztaljuk, hogy e brigá-

rékpárok, írógépek és töl-
tőtollak javítását. 

N A P I R E N D E N : 

Az ipari üzemekben dolgozó 
vegyészek „felfedezése" 

dott eszközöket. 

Ügyelve a minőségre 

A tervek szerint tehát a 
vállalat javító-szolgáltató 
tevékenysége jelentősen fej-
lődik majd az ötéves terv-
ben. Tegyük hozzá, szük-

tíok tagjai a minőrégi mun-
ka javítását egyik legfon-
tosabb feladatuknak tart-
ják. 

Szakmunkás utánpótlás 

—- Hogyan 
gató az ú j 

lát ja az igaz-
szakmunkások 

Háromszor több.,, 

A tanácsi üzem ma már 
csaknem háromszor annyi 
ilyen munkát végez, mint 
5—6 évvel ezelőtt. Az ál-
landóan növekvő Igények 
még fokozottabb kielégítését 
teszi majd lehetővé, hogy „C1I. „„xl-x. 
Idén újabb Javító-részlege- réges is ez, hiszen ma még képzésének a helyzetét? Ki-
ket hoznak létre. A Petőfi gyakori panasz, hogy hosz- szén a felállításra kerülő ú j 
Sándor sugárúton másfél szú ideig tartanak egyes ja- egységeknél egyre több 6zor-
millió forintos beruházással vitások. Nem ritka, hogy az gos kézre lesz szükség, 
ú j központi telephelyet épl- átvevőhelyek és műhelyek — Erre ls gondoltunk — 
tenek, amelyet még idén túlzsúfoltságából adódó iz- felelte Lombos Mihály. Je-
átndnak rendeltetésének. Tá- gatottabb légkörben, nem lenleg 53 ipari tanulónk kö-
gas műhelyekben, az eddi- megfelelően fogadják a la- sül 28-an a szolgáltató rész 
ginéi lényegesen jobb mun- kosságnak a munkával kap- legeknél tanulják a szak-
kakörülmények között dol- esolatos észrevételeit. A kö- "iát. Az ipari tanulók kü-
gozhatnak majd itt a mun- zelmúltbnn a motorkerék- zül az idén 15-en lesznek 
kasok. Korszerű fürdő és párok javításával több ml- segédek, s helyükbe 26 ta-
öltöző is lesz az ú j épü- nőrégi kifogást ls emeltek nulót szerződtetünk. Így fo-
letben. Az ide kerülő ház- az üzletfelek. A vállalat kozatosan emeljük létsaá-
tnrtásl gépjavító és motor- igazgatója, Lombos Ferenc mukat. Az ötéves terv vó-
iekercselő részleg jobb el- erről megállapította: gére már 80 ipari tanulónk 
helyezésétől a javítási idő — Havonta ma már csak- lesz. A fiatal segédek szalt-
és a minőségi reklamációk nem négyszáz motorkerék- roai továbbképzésére életre-
csükkentésát is várják a párt javítunk. Százzal töb- hívjuk a "Szakma i f jú mes-
viülalat vezetői. bet, mint a múlt év hason- tere"-mozgalmat is. Sajnos, 

Idén megkezdik a házta'-- 1 0 időszakában. Néhány erre eddig sem a KISZ-
tási gépek kerületi javító- reklamáció valóban előfor- szervezetünk, sem a vállalat 
helyiségek hálózatának a kl- dul. De hozzá szeretném ke l főg^ndo t . I o r d I t o U 

építését ls. A Belvárosban tenni, hogy erre a javító- Dénes János. 

Hogy Szeged egyelőre 
még nem nevezhető vegy-
ipari központnak, az tu-
dott dolog. Az ls természe-
tesnek tűnhet, hogy a Ké-
miai Tudományos Egyesü-
let mindeddig főképpen az 
egyetemeken fejtett kl te-
vékenységet, tagsága is az 
ott dolgozó vegyészekből 
állt. Túlzás lenne azt állí-
tani, hogy nekik semmi kö-
zük sincs az iparhoz — 
kapcsolatban állnak fővá-
rosi és helybeli üzemekkel 
is —, de az érthető, hogy 
leginkább az elvont, tudo-
mányos kutatások kötik le 
figyelmüket. Azokat a ve-
gyészeket azonban, akik 
ipari üzemekben dolgoz-
nak, elsősosban a gyakor-
lati, nz alkalmazott kémia 
érdekli. 

És most jön a meglepe-
tés: ebben a vegyiparral 
tulajdonképpen nem ren-
delkező városban legalább 
annyi alkalmazott kémikus 
él, mint tudományos mun-
kát végző. A Műszaki és 
Tudományos Egyesületek 
Szövetségének Intézőbizott-
sága, illetve a kémikusok 
egyesületének helyi cso-
portja, több mint száz 
üzembe küldött kérdőívet 
s a válaszokból kiderült, 
hogy legalább harminc 
vállalatnál csaknem széz 
vegyész dolgozik Csongrád 
megyében, közülük mint-
egy ötven egyetemi vég-
zettséggel. Többségük ter-
mészetesen szegedi. Sokan 

részt vettek eddig is annak 
a tudományos egyesületnek 
a munkájában, melyhez 
üzemük tartozik, de mint 
vegyészekkel eddig senki 
sem foglalkozott velük. 

Furcsa, hogy hasonló 
szakmában dolgozók ne is 
tudjanak egymásról, holott 
esetleg még munkájuk is 
megközelítően azonos. 
Nincs rendjén, hogy ami-
kor a kémiai laboratóriu-
mok általában nem a leg-
jobban vannak ellátva mű-
szerekkel, hiányozzék egy-
más kiegészítésének lehe-
tősége. S nem utolsósor-
ban: az alkalmazott vegyé-
szeknek is — különöskép-
pen a technikusoknak — 
szükségük van a szakmai 
továbbképzésre, a fejlődés-
re. S ettől hogy, hogy nem, 
eddig el voltak zárva. 

Szeged az élelmiszer- és 
a könnyűi oar városa. Csak-
nem mindegyik gyárban 
működik kémiai laborató-
rium, mely a technológiai 
folyamatok kidolgozásá-
ban, úi termékek kikísér-
letezésében Vesz részt. Az, 
hogy a kémikusok egyesü-
lete végre felfedezte magá-
nak az ipari Üzemek ve-
gyészeit, olyan eredmény, 
melynek csak örülhetünk. 
Hiszen azért, hogv a város-
ban — melynek minden 
adottsóea megvan a vegy-
ipar kifejlődéséhez — sok 
jól képzett kémikus dol-
gozzék, az eeyesület rop-
pant sokat tehet. 

f . k . 


