Véget ért az idei
hangversenyévad

X

Csütörtök
este a Tisza
Szállóban tartott
zongoraesttel
befejeződött az idei
hangversenyévad. Az utolsó
koncerten Dino Ciani, fiatal
olasz zongoraművész játékát
hallhatta
a
közönség. Az
egészen fiatal,
szinte még
gyerekszámba menő művész
önálló estje nagy sikert aratott.
Dino ü a n i technikailag is
kivételesen jól képzett zongorista é6 saját
mondanivalója is van az előadott művekről. A bemutatott zongoradarabokat
elmélyülten,
pontosan,
na©
gonddal,
minden részletet
precízen
kidolgozva
formálta meg.
Zongoraestjének műsora azt
bizonyította, h o © egyaránt
közel áll hozzá a klasszikusok szigorú kompozícióformálása, a romantika szenvedélyessege
és
a modern
szerzők hangvétele.
Jellegzetes és kiemelendő vonása
volt játékának, h o © bármely
stílusú művet tolmácsolt is,
mindig közérthetőségre,
világosságra törekedett.
Elég,
ha ezzel kapcsolatban Frank
romantikusan
szövevényes
na©
korái-előjátékának
szigorú
logikájú és végig
világos tolmácsolására
hivatkozunk.

Csaknem harmincezren
jelentkeztek
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára június utolsó
hetében kezdődnek a felvételi vizsgák

A Művelődésü©i Minisztérium illetékes osztályának tájékoztatása szerint az összes
felsőoktatási
itézmények
(e©etemek, főiskolák, tanítóképző és óvónőképző intézetek, felsőfokú technikumok
és
felsőfokú
szakiskolák)
nappali tagozatára — ahol
13 289 hely van — 29 534 jelentkező adta be pályázatát
az 1964—65-ös tanévre.
'
A túljelentkezés országasan a tavalyihoz számítva
17,2 százalékkal emelkedett.
Természetesen a különféle
intézmények, karok, sőt szakok között nagy. . eltérések
.,
. .
mutatkoznak
jelentKezesi
arányokban.
A tudományegyetemek öszszesen 2645 helyérc 7071
felvételi kérelem érkezett.
Ezen belül a József Attila
Tudományegyetem 530 helyére 1088 kérelem, a Kossuth
Lajos Tudományegyelem 460
helyére 991 kérelem érkezett.
Valamivel több mint három
és félszeres a túljelentkezés a
pécsi jogtudományi karon.
A tanárképző főiskolákon
A magasszánvonalú
koncert méltó befejezése volt az csaknem háromszor annyi a
jelentkezők, mint a helyek
idei han©ersenyévadnak.

száma. A túljelentkezés terén
az egri és a nyíregyházi főiskola vezet három és félszeres
aránnyal.
A tanítóképzőkben tavaly
kétszeres, az Idén csaknem
két és félszeres, az óvónöképzőkben a tavalyihoz hasonlóan ez évben ls kétszeres a
túljelentkezés.
A z agrártudományi, az állatorvostudományi, az erdé, sze ii_ és faipari egyetemen és
főiskoláa z agrártudományi
k o n a tavalyihoz hasonló —
223 százalék az arány.
Az egészségügyi felsőoktatási intézmények iránt a múlt
évihez viszonyítva jelentősen
érdeklődés.
megváltozott az
Eddig a budapesti általános
orvostudományi kar "vezetett* tavalyi több mint 400
százalékos pályázati arányával. Az idén -csak* 280 százalékos a túljelentkezés.
A Szegedi Orvostudományi Egyetemen a gyógyszerésztudományl karra viszont csaknem
hétszerannyian jelentkeztek,
mint ahány hely van.
A statisztikákból kitűnik,
ho©

Társadalmi
munka
az újszegedi szabadtéri
színpad
és nézőtér
felújításáért

Y

A
liéumlC észrevételei
rfapjén a Hazafias
Népfrottt városi bizottsága a vór
rosl tanács egyetértésével, tár
mogatásával hónapokkal ezelőtt kezdeményezte: társa(felmi munkával
hozzuk
használható állapotba az újsze^edi szabadtéri színpadot
ás nézőteret A népfront városi bizottságának aktivistái,
az üzemi dolgozók, diákok,
katonák, a város lakói segítanék abban, h o © már az
idei ünnepi hetekben gazdag
programot bonyolíthassanak
le az újszegedi szabadtéri
szmpadorL A játékok káegéattő
rendezvényeként
amánt erről már bárt adtunk
- r é z újszegedi szabadtérin
rendezik meg a Strauss-estat, a műkedvelő tánczeneversenyét, a
népi
^
találkozóját, vaLdmint a dgányprímésofc
téikedőjét Ezeken túl a
Csongrád Megyei Bölcsctel"
hárítósd
Tanács
Szeged.
Debrecen, Miskolc 6a Pécs
véroaok között vidám, tréfás KRESZ-vetélkedőt bonyolít l e Ugyancsak az újszegecfi szabadtérin kívánja
tartani a DÁV a villamosipari találkozót, mert a hely
alkalmas ilyen összejövetelre is.
A
padokat
társadalmi
munkával az újszegedi ládagyár dolgozói hozzák rendbe. Ezt a munkát
Vajda
László, a láda©ár karbantartó műhelyének
vezetője
irányítja. A kereskedelmi tanulók Nógrádi István KISZalapszervi titkár irányításával végeztek hasznos társadalmi munkót.A színpad orkeszteréből, valamint a sülylyesztett öltözőkből a tűzoltók szivattyúzták ki a felgyülemlett vizet. Igen hasz-

nos földmunkát végeztek a
karhatalmisták, valamint a
műszaki alakulat tagjai. Az
Ifjú Gárda fiataljai nevelőikkel együtt az újszegedi
szabadtéri színpad bejáratanak készítését, míg a DÁV
és a Csongrád m e © e i Villanysaerelő Vállalat vezetői
és dolgozói a nézőtér, színpad világosítását
biztosítjók társadalmi munkáikkal,
Munkát
vállaltak és bizonyára végeznek is az újszeSedi lakosok, valamint ismételten a honvédség
tagjai
kAx újszegedi szabadtéri
sápadnál büfét
takart és
öltözőket is
szükséges építeni. Az ezzel
kapcsolatos terveket Takács

János nyugdíjas mérnök készíti el, mert a városi tanács építési- és közlekedési
osztályának
főmérnöke —
bár vállalta a
társadalmi
tervezést — elfoglaltságára
hivatkozva elmulasztotta. A
tervek kivitelezésének
műszaki irányítását — u © a n csak társadalmi
munkában
— az orvostudományi e © e tem műszaki csoportjának
vezetője, Paszt
József vállalta.
A lelkes, odaadó társadalmi munka nyomón a szegedi
ünnepi hetek idején felújítva áll a város lakossága
és az idelátogatók rendelke..
„ , ,, m
..
z ^ r e a kellemes környezetű
újszegedi szabadtéri,
.

Felkészülés a nyári
idegenforgalomra
Eatl Információs szolgálat — Fizetővendég-szobák
a környéken
A' szegedi városi tanács
idegenforgalmi hivatala —
a korábbi évekhez hasonlóan — idén is a késő
esti
órákig tart szolgálatot
A
máris megmutatkozó
na©
érdeklődésre való tekintettel
már most minden hétköznap
este 10 óráig tart nyitva a
hivatal. Az ü©eleti szolgálat
szabadtéri jegyek árusításéval és idegen penzok beváltásával is foglalkozik a Klauzól tér 7. szám alatti helyiségében. Szombaton
és
vasárnap — átmenetileg —
az ü©eleti és az információs

Ismét lesz
rendkívüli lottó jutalomsorsolás
A Sportfogadási és Lottó
igazgatóság a júliusi lottószelvényekre a havi tárgynyeremény húzáson kívül ismét megrendezi a már ha©ományosnak számító félévi rendkívüli lottó jutalomsorsolást. Ezt augusztusban
tartják a „nyereményaratás"
című vidám televízió-műsorral e©bekötve.
A rendkívüli jutalomsorsoláson 530 értékes tárgynyereményhez jutnak a szerenelés lottózók. A főnyeremény
a tizenegyedik kerület Karinthy Fri©es utca 11. szá-

1 Mas^t a* méUes

mú társasház egyTk rriásodik emeleti kétszobás öröklakása, Moszkvics személygépkocsival és 40 000 forintos lakberendezési utalványnyal megtoldva. Ugyancsak
főnyereményként négy kétszobás öröklakást sorsolnak
ki Ezenkívül többek között
200 kétszemélyes külföldi
társasutazás
gazdagítja a
nyereményeket. A húzás újdonságaként 11, Velencei tavi teuket sorsolnak ki. A telkekhez üdülő építéséhez szolgáló utalványt is mellékelnek. (MTI)

szolgálatot a hivatal Victor
Hugó utcai
tizlstaszállójában látják d l
Máris megmutatkozik az is,
h o © az idén még a korábbi
éveknél is n a © o b b lesz a
szállóvendégek száma. Ezért
a hivatal nemcsak Szegeden
biztosít a szálláskapacitás
növelése érdekében
fizetőv e n d é g l á t ó BZO bákat, hanem
' ,
a
könnyekben is: Kiskundorozsmán, Bzatymazon, Sándorfalván, Tápén és Al©őn.
A z építkezés alatt álló újszegedi camping férőhelyének növelése érdekében
a
már megérkezett 20 len©el
faházon felül további
öt
len©el faházat is rendeltek.
Az idegenek jobb tájékoztatása érdekében
magyar
és idegen nyelvű eligazító,
irányító táblákat készíttet a
hivatal.
Ezeket rövidesen
kihelyezik a forgalom által
megkívánt városi és külterületi pontokon,
valamint a
röszke! határállomáson.

fizikai munkások gyermekei egyre nagyobb számban jelentkeznek az egyetemekre és főiskolákra.
.
Bár az e © e s intezmények ko">tt rendkívül eltérőek az
arányok, országos adagban
csaknem minden második palyázó
fizikai dolgozo © e r meke
'
A
jelentkezők kozul a felvételi kérelmet megelőzően
e
EY, vagy több évet dolgozott,. vagy katonai szolgálatot
teljesített fiatalok
aránya
27,3 százalék,
a nők jelentkezési aránya
47,7 százalék.
A felvételi vizsgák a nappali tagozatokon június 25ón kezdődnek és a bizottságok iúlius 20-ig meg is hozzák döntéseiket. (MTI)
•

A dorozsmai széksósíurdő
kisvendéglőjében tapasztaltakról
Június 10-i számunkban
„Vendéglátás helyett vendégküldés" címmel cikket közöltünk a dorozsmai széksósfürdő kisvendéglőjében
tapasztaltakról. Ebben egyebek között szóvá tettük, hogy a
földművesszövetkezet üzemá©ezetője
indokolatlanul
rendelt el korábbi zárórát,
valamint a vendégek ételellátása sem volt megfelelő.
Cikkünkre válaszolt a Sző
vetkezetek Csongrád
"""
. Megyei
.
Kózpontja
igazgatosaganak
elnökhelyettese.
Megvizsgáltatták cikkünk megállapításait és ennek alapján egyetértenek a bírálattal. A földművesszövetkezet
vendégláóipari üzemágvezetője a korábbi zárórát jogtalanul és
önkényesen rendelte el. Az
ő hibája az is, h o © a rendelkezésre álló szükséges nyersanyagok ellenére sem kap-

«

Önkényes

hattak a vendégek vacsorát
Az üzemá©ezető már korábban is követett el h i b á k a t
ezért a földművesszövetkezet
igazgatósága leváltotta, a kisvendéglő vezetőjét redig —
aki az üzemágvezető utasítására járt el helytelenül —
figyelmeztetésben
részesítette.
Szerkesztőségünk a levélből örömmel vette tudomásul, h o © a nyári hónapokban fokozott felügyelettel segíti a Szövetkezetek Csong& ád M e g y e i Központja e kisműköv e n c jéglót. amelynek
dése idegenforgalmi szempontból sem mellékes
A
feldművesszövetkezet
maga
is tisztában van e vendéglő
jelentőségével, ezért is fordított az előző évben 250 ezer
forintot korszerűsítésére, fejlesztésére. az idén pedig 50
ezer forintot használnak fel
ilyen célra.

kásigaxda

Elmérgesedett viszony egy lakóházban
udvaron szid, átkoz bennünket, a kl nem költözés esetér e özv. Wiesner Péternét
megfenyegette, többek között
azzal, h o © „a©onveri". Nekem és családomnak sem ha© o t t nyugtot, minket is bevont udvari
őrjóngéseibe.
Semmiből sem riad vissza,
Erre bizonyság az a szépen
kiszerelt kerítés, amit Wiesnerné útjába épített azért,
h ő © az idős, lábfájós nénit
kerülésre kényszerítse. Voltam m á r a rendőrségen is, de
orvoslást nem kaptam, mivel
a rendőrség csak tettel tud
szembeszállni, ígérgetésekért
nem vonhat felelősségre senk i t Pedig jobb megelőzni a
bajt, mert féltem a családomat és © e n g e vigasz számomra házigazdám esetleges
utólagos felelősségrevonása,
Kinek
tűrhetetlen?
S z Tibor."
Ilyeneket állítani, ez
Az Árvíz utca 63. számú
emeletes ház felének tulaj - nem igaz, micsoda disznóság,
József, i
lakik már évtizedek óta, magából kikelve hadonászott.
nyugdíjas gépszerelő. Amikor bekopogtunk hozzá, ezzel
Tehát maris el lehet képfogadott:
zedni, hogyan viselkedhet a
— Jó, h o © jött, tűrhetett lakóival szemben, ha nyugodt
t á r © a l á s alatt Ilyen feszült
len, ami itt van a házban. légkört
teremtett. A felesége
— Ezt maga mondja? Hi- sakkal higgadtabban Igyekeszen két lakójának is ez a sé- zett megma©arázni a helyrelme, nagyon súlyos vádak- zetet A panasztevőnek hat
kal illették ö n t
évvel ezelőtt juttatták a la— Engem? — csodálkozott, kást — az idős néni már 20
majd élesen kérdezte: — esztendeje itt lakik! — szíUgyan mivel?!
vességet tettek neki, mert korábban üzlethelyiségben laA felmondás
után... kott és most még ő tett fel— Idézek a levélből: „Fel- jelentést a házigazda ellen?,
mondott két lakójának, jelen- Nekik kellene tulajdonképleg lakott lakás feljánlásával. pen az a lakás ls, mert ha
A felmondás el nem fogadé- tan élnek egy szoba konyha
sa után a házigazda víselke- ban. Fiuk megnősült, unoka
dése még dühödtebb lett. Az is született már és a menyen

Az utóbbi időben több
olyan levél érkezett szerkesztőségünknek, amelyben íróik
arról panaszkodtak: tűrhetetlen a háztulajdonos vlselke
dése, állandóan kötöszködik,
fenyegetődzik, már tettlegességre is sor került, de tanúk
nélkül; kl
akar üldözni a
házból, elviselhetetlen a helyzetünk — segítsenek. Valóban nem könnyű a „kapun
belüli" incidenseket bizonyítani, hiszen legtöbb esetben
letagadja az eseteket a kötekedő házigazda és í © e © értelmű ítélethozatalra még a
mindig
bíróságnak
sincs
módja. Az ilyen jelenség
azonban élő eleven valóság
és valóban tűrhetetlen. Mi
történt például — e © eset
vizsgálatánál?

kívül e ©
öregasszony van
náluk, nem férnek, habár ők
a tulajdonosok,

A lakók

üldözése

— Látja kérem, ezt nem
lehet már bírni — fakadt ki
ismét Vlastts József —, ha
nem tetszik nekik az én viselkedésem, menjenek Innét
el.
Máris kibújt a szög a zsákból: el akarja üldözni a lakókat.
— Nem is tagadom kérem
— folytatta — nekem szükségem van a lakásra és mindent elkövetek, hogy elmenjenek. Majd a bíróság igazságot tesz.
— Abban az esetben —
nyújtottunk felvilágosítást —
ha megfelelő másik lakást
biztosít számukra. És végeredményben a korábbi szíkésségért y i . ^ n z ú s t kaptak,
hiszen a lakast teljesen rendbehozták több ezer forintért
a saját költségükre.
— Már felajánlottuk a sógornőm lakását, de nem fogadták el.'
— Ha nem azonosak a körülmények, nem
kötelesek
elfogadni. Különben
akkor
ú © is a sógornője foglalná
el a lakást.
— Mégis az más, a családon belül van és innen el
kell menniük — hajtogatta
többször fennhangon.
—
Acsarkodással
pedig
nem fog célt érni, csak megkeseríti a két lakó és a családja életét. Azt a kerítés
dolgot pedig nem értjük.
A tenyek

beszélnek

Próbálták -kimagyarázni*,
de kimentünk az udvarra és
a bizonyíték látható. Piros
csíkkal befestett fakerítés
zárja el a téglajárdát és éppen akkor került a fásszinek
felé e © asszony: özv. Weisnerné.
— N a jöjjön csak ide! —
cserelátogatások
számának kiáltott
rá a házigazda. —
növelését.
A tanácskozáson Mondja a szemembe, h o ©
szóba kCTük
van a dolog.
— Én ahhoz nem megyek,
teljesebb kapcsolatok kiépí- aki engem a©on akar verni
lésére lenne szükség a greifs- — Válaszolta.
— Micsoda?! Maga szemwaldi e © e t e m
orvostudományi kara
és a Szegedi telen, hazug! — ordította.
A tények beszélnek, ezt le
Orvostudományi
E©etem
között. Dr. Hans Wehrli ma sem lehet tagadni. így nem
a
délelőtti órákban utazik lehet viselkedni egy háztu61
lajdonosnak sem! Igaz, valóSzegedről,
ban szüksége volna még az
e © i k lakásra, de azt önkénynyel, basáskodással nem lehet megszerezni. Már nem
az első esetben javaslójuk: a
tanácstagok, a körzetbizalmiak lépjenek be a -kapun
Az útépítők átadták ren- belül* és magánházakban se
deltetésének
a
fonógyári engedjék a szocialista együttutat.
Ezért
mostantól élés szabályainak felrúgását.
kezdve az autóbuszok a régi Segítsenek a lehetőségekhez
vonalon közlekednek. A 3420- képest a megromlott viszoas Szeged—öttömös—Kiskun- nyokat helyrehozni, mert az
halas, a 3430-as Szeged ilyen e©üttélés a munka ro—Mélykút—Baja—Pécs,
a vására is megy. Nem lehetet3430/a Szeged—Mórahalom— len türelmes, jó szóval, v a gy
Asotthalom járatok a ró- határozott tanácsi figyelmezkusi kórház, a rókusi vasút- tetéssel Jobb belátásra hírni
állomás, a jutaáru©ár, a bel- a magukról
megfeledkező
városi temető érintésével ha- i háztulajdonosokat,
ladnak.
Markoviié Tibor

A greifswaldi egyetem
rektora Szegeden
A József Attila Tudománye©etem
és a greifswaldi

K t Y t ^ t l S
működési sezrződés alapján
Szegedre látogatott dr. Hans
Wehrli, a greifswaldi e © e tem rektora. Az NDK híres
e©etemének vezetője június 8-án érkezett Ma©arországra, néhány napot a Balatonnál töltött.
Szegedre
június 11-én érkezett. A József Attila Tudományegyetemen meglátogatta a geológiai. ásványtani és állattani Intézeteket és tanulmányozta a rektorátus munkáját. A látogatás eredményeképpen megállapodás született, h o © mindkét e © e t e m
vezetői
szorgalmazzák
a

palyazati
FELHÍVÁS! a Kontakta Alkatrészgyár szentesi gyáregysége pályázatot hirdet az idén végző Szentes,
vagy annak környékén élő

gépipari technikusok és gépészmérnökök
részére, minőségellenőrzési
osztályára. Jelentkezni lehet: a
gyáregység személyzeti előadójánál 1964. Július ll-lg. A pályázathoz kézzel írott önéletrajzot ls csatolni kell.
Z 83930
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Átadták a fonógyári
utat
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