
Az első maturanduszok 
a szakközépiskolában 

NÉGY EVVEL EZELŐTT, 
amikor megszervezték a Tö-
mörkény István szakközépis-
kolát, ennek az intézmény-
nek különleges hivatást szán-
tak. Többen úgy gondolták, 
i~»gy valamiféle művészeti is-
koia lesz, ahol szobrászokat, 
grafikusokat, festőket képez-
nek, és ez az elképzelés ak-
kor a tanulókra is átragadt. 
Bizonyára csalódást okozott 
a szülőknek is, a tanulóknak 
is, hogy tokozatosan meg kel-
lett barátkozni azzal a reali-
tással, miszerint itt nem mű-
vészeket, hanem művészi ter-
vek kivitelezésére alkalmas 
szakmunkásokat, kőfaragó-
kat, betűszedőket és kerámi-
kusokat képeznek. 

A tegnapi ballagáson a 
szakközépiskola 23 tanulója 
is végignótázta az iskola ter-
meit, folyosóit és műhelyeit, 
ahol négy esztendőn keresz-
tül tanul ták a szakmát. Ma 
már végzett szakmunkások-
nak tekinthet jük őket, akiket 
örömmel vár az ipar, de kö-
zülük a tehetségesek érettsé-
gi bizonyítványuk alapján, 
sikeres felvétel esetén foly-
ta tha t ják tanulmányaikat a 
művészeti főiskolákon, vagy 
bármely más felsőoktatási in-
tézményben. 

MEGTEKINTETTÜK JE-
LENTKEZÉSI LAPJUKAT is 
— hátha ebből ki tudjuk ol-
vasni: a négy esztendő ele-
gendő volt-e a szakma meg-
tanulása mellett a szakma 
szeretetére is? A válasz nem 
lehet tel jesen egyértelmű. 
Hiszen feltétlenül szeretik az 
Itt tanul t szakmát azok is, 
akik az iparművészeti, vagy 
a képzőművészeti főiskolára 
jelentkeztek. Számuk együt-
tesen 14 s közülük 13-at ja-
vasolt is az iskola igazgató-
sága. Akad azonban közöttük, 
aki bölcsészetet vagy termé-
szettudományokat akar tanul-
ni, sőt mérnöki kar ra is 1e-
lentkezett egyikük. Eddig 
mindössze öten döntöttek 
ügy, hogy az érettségi bizo-
nyítvány és a szakmunkás-
levél megszerzése u tán azon-
nal munkába állnak. 

Lehetséges — legalábbis 
elvben —, hogy a művészeti 
főiskolákra jelentkezett tanu-
lókat tehetségük alapján 
mind felveszik. Nem kellene 
ezért sem sajnálkoznunk, 
mert nemcsak jó szakmunká-
sokra, jó művészekre is 
szükség van. De ha egyik-
másik pályázónak mégsem 
sikerülne a felvétel, a szak-
ma erősödik velük. 

A kőfaragó vállalat, a ma-
jolikagyár és a nyomda -

Három megyében... 
Sorok a posta ötszörös szocialista brigádjáról 

(Sc.mogyiné felv.) 

Az idén érettségiző középiskolások számára tegnap dél-
ben befejeződött a tanítás. A legtöbb szegedi iskolában, 
gimnáziumban és technikumban rögtön az utolsó taní-
tási óra után megtartották a hagyományos ballagási ün-
nepséget. Szülők, barátok, ismerősök jelenlétében bú-
esúztak a szegedi diákok iskolájuktól, tanáraiktól és ta-
nulótársaiktól. Idén összesen mintegy 1300 érettségire 
készülő szegedi diák búcsúzott és búcsúzik el iskolájá-

tól. Képünkön: a Ságvári gimnázium ballagó tanulói 

melyek külön gonddal és 
szeretettel figyelték, támogat-
ták szakmai képzésüket — 
nagyon örülne, ha az itt 
frissen végzett szakmunká-
sok közül minél többet fog-
lalkoztathatna. Hiszen a se-
gítség, amelyet négy éven 
keresztül és ezután is garan-
tálnak az iskolának, minde-
nekelőtt erkölcsi befektetés 
vo l t Az első évfolyam ese-
tében még nem hozza meg 
ugyan a remélt- kamatot, de 
bizonyos, hogy a következő 
évfolyamokból egyre több ki-
váló szakmunkást kapnak 
m a j d a vállalatok. Már azért 
is, mer t az első évfolyam 
szervezésekor még elsősor-

ban művészeti tehetség alap-
ján válogatták ki a tanuló-
kat, de az ú jabb osztályokban 
emellett arányosan figyelem-
be veszik a szakmai ráter-
mettséget. 

A TEGNAPI ÜNNEPÉ-
LYES BALLAGÁSON önkén-
telenül is rá kellett figyelni 
erre a kis tanulócsoportra, 
mely egy bevált ú j iskola-
forma első végzett osztálya. 
Míves mesterek, ügyes kőfa-
ragók, kerámikusok és tipo-
gráfusok ballagtak az ünne-
pi sorban — mintegy jelezve, 
hogy az érettségi és a szak-
ma nem hogy idegen volna 
egymástól, manapság már na-
gyon ts összetartozik. 

Sz. S. L 

Ezerkilencszázhatvan au-
gusztusában a Szegedi Pos-
taigazgatóságon nem nagy 
jövőt josoltak a híiiaposz-
tály kollektívája kezdemé-
nyezésének. annak, hogy 
szocialista brigáddá fejlőd-
jenek. Abból indultak ki, 
hogy a hivatali ügyintézés 
nem termel ú j értéket, s ez 
már eleve bizonytalan alap. 
amelyre a kollektíva nem 
építhet. Azóta sok víz el-
folyt a Tiszán, s az aggá-
lyoskodók közül ma már 
nem is emlékeznek vissza, 
hogy is volt akkor, amikor 
a hírlaposztály dolgozói ösz-
szefogtak a szocialista bri-
gád cim elnyeréséért. Egy-
mást követően ötször nyer-
ték el a szocialista brigád 
címet és hatásuk sem ma-
radt visszhangtalan. A pos-
taigazgatóság különböző osz-
tályain azóta már nyolc 
szocialista brigád dolgozik. 

A reklamációk, panaszok 
hozzájuk érkeznek legelő-
ször, s a gyors ügyintézé-
sen múlik az emberek tá-
jékozottsága az ország és a 
világ eseményeiről. A hír-
laposztály brigádjához be-
fu tó panaszok nem marad-
nak 30 napig elintézetle-
nül, mint ahogy erre a hi-
vatalos határidő módot ad. 
Minden ügyirat hat nBp le-
forgása alatt elintézést 
nyer pontosan, hogy mind-
három megye olvasóinak kí-
vánságát, panaszát, problé-
májá t elintézzék. 

MHS székháza épült, a hi-
vatali munka befejeztével 
ott vettek részt társadalmi 
munkában. Ugyanígy a vi-
dám park létrehozásán is 
dolgoztak. S a csúcsforgalmi 
időkben részt vesznek a 
postai küldemények időbe-
ni továbbításában is. 

o 

^öálaizol az illet ékes 
,JA KIRAKATBÓL 
BE KELL, VENNI 

AZ ARUT!" 

Lapunk április 22-i szá-
mában dr. Dávid Lajosné 
panaszát közöltük az 55-ös 
számú Kárász utcai édesség-
bolttal kapcsolatban. 

A Szegedi Élelmiszerkis-
kereskedelmi Vállalat igaz-
gatója, dr. Kutá Árpád a 
panaszt kivizsgálta és közöl-
te, a vásárlónak volt igaza, 
mert a kirakatból a vevő 

kívánságára be kell venni 

AZ ORSZÁGOS GUMIIPARI VÁLLALAT szegedi 
gyáregysége részére felvesz 

férfi fizikai 
dolgozókat 

18—35 éves korig. Érdeklődni lehet az EMERGÉ sze-
gedi gumigyárnál. Budapesti út 4. szám. Telefon: 24-23. 
Munkaügyi csopor t S 69 189 

az árut. Intézkedett, hogy 
hasonló eset máskor ne for-
duljon elő. 

A HIBÁT 
KIJAVÍTOTTAK 

Lapunk április 2-i számá-
ban „Április" címmel fog-
lalkoztunk a Szeged l-es 
postahivatal nyilvános táv-
beszélő készülékének hibájá-
val. Erre érkezett válasz a 
szegedi postaigazgatóságtól: 
A Szeged l-es postahivatal 
nyilvános távbeszélő fülkéjé-
ben a készüléket április 2-án 
8 órakor megjaví t ta t tam. A 
figyelmeztető felirat kifüg-
gesztése helyes voltl, de a 
szolgálatot teljesítő dolgozó 
nem intézkedett a hiba el-
hárításával kapcsolatban. In-
tézkedtem, hogy ehhez ha-
sonló eset a jövőben ne for-
duljon elő. 

Török József, 
az igazgatóság vezető-

helyettese 

Kik voltak a kezdeménye-
zők? A hírlaposztály veze-
tője, aki egyben a brigád 
élén is áll, dr. Bán Fe-
rencné, Ákosi Imre, dr. 
Szűcs Tibor, Somogyvári 
Magdolna, Vámos László, 
Veres István, Szilárd Lász-
ló, Rádai Árpád és Kiss 
Béla. A brigádot már két 
alkalommal zászlóval és jel-
vénnyel is kitüntették, nem 
is beszélve arról, hogy va-
lamennyien a Posta Kiváló 
Dolgozói, sőt dr. Szűcs Ti-
bor kétszeresen is az. 

Hivatali ügyintézésük sok-
rétű. Három megye összes 
hírlapterjesztőit i rányít ják, 
kezdve a pénzügyi tervtől 
a lapok olvasottságának 
jegyzéséig. Háromszáz féle 
hazai és külföldi lapot jut-
tatnak el Csongrád, Bács és 
Békés megyébe évente, több 
mint 95 millió példányban. 

A szocialista brigádot ösz-
szetarló kollektív szellemet 
évek óta senki sem sértet-
te meg semmilyen rendel-
lenességgel, fegyelmezetlen-
séggel. Még szóbeli figyel-
meztetői sem ért senkit. 
Természetes, hogy mindenki 
maradéktalanul eleget tesz 
annak, amit vállalt a bri-
gád alakulásakor. 

A brigád minden egyes 
tagja részt vesz szakmai és 
politikai oktatásban, s 
emellett mindenkinek van 
valamilyen társadalmi elfog-
laltsága. Van a brigádban 
MHS-elnök, szakszervezeti 
és pártbizalmi, művelődési 
otthon igazgató. Amikor az 

Természetes, hogy a mun-
kájukat , világnézetüket elő-
segítő ismeretterjesztő elő-
adásokat is programjukba 
veszik. Egy-egy ú j szépiro-
dalmi könyvet is valameny-
nyien elolvasnak, hogy az-
tán beszéljenek róla. Nem-
régiben vitatták meg egy-
más között Tóth Béla f ia-
tal szegedi író Atya, fiú és 
szentlélek című kétkötetes 
regényét, s tervezik, hogy 
más szegedi írók és költök 
alkotását is hasonlóképpen 
kísérik figyelemmel. 

Brigádnaplójuk színes, 
eleven tükörkép arról, hogy 
a kezdeti lépésektől mind a 
mai napig mit teljesítettek 
vállalásukból. Kezdeménye-
zésük tehát mindenképpen 
eredménnyel járt . Nekik, a 
kezdeményezőknek lett iga-
zuk, nem pedig az aggodal-
maskodóknak. 

L. F. 

Német—magyar barátsági hét 
az egyetemen 

A József Attila Tudo-
mányegyetem május 10 és 
15 között német—magyar 
barátsági hetet rendez. Az 
ünnepi eseménysorozat hol-
nap. hétfőn este 8 órakor 
kezdődik a Dugonics téri 

Megjelent az új Tiszatáj 
Gazdag, változatos tar ta-

lommal jelent meg a Tisza-
t á j május i száma. Az ú j 
szám szépirodalmi rovatá-
ban közli a folyóirat Pass 
Lajos, Raffai Sarolta, Urbán 
Gyula, Rigó Béla és Bihari 
Sándor verseit, Csertus Já -
nos novelláját és Cserhalmi 
Imre tv- já tékának első ré-
szét. Riportokat Tóth Béla, 
Akácz László és Ruszoly Jó-
zsef tollából olvashatunk. 
Grezsa Ferenc a gimnáziu-
mi oktatásról értekezik. Fe-
hér Kálmán az MTESZ-ről 
és a szegedi műszaki éleiről 
ír. A folyóirat gazdag mű-
vészeti rovatában Lökös 
Zoltán és Kálmán Iúszló a 
színház ú j bemutatói t ér-
tékeli, Vántus István a ju-
biláló Vaszy Viktorról, Kor-
ner Eva Patay László fes-
tőművészről, Solymár István 
a tanárképző főiskola taná-
rainak kiállításáról ír. Ko-

j vács Péter a Csontváry élet-
mű értékeléséhez szól hozzá. 

Nagy érdeklődésre tar that 
számot Károlyi Mihályné 
Emigrációban című vissza-
emlékezése, mely Károlyi 
Mihály életének egy kevés-
bé ismert szakaszát ismer-
teti. A Dante évforduló kap-
csán közli a folyóirat Szau-
der József tanulmányát Szász 
Károly Dante fordításáról. 
Az örökség rovatban a töb-
bi között Ortutay Gyula 
Radnóti ismeretlen tréfás 
verseit közli a folyóiratban. 

Kritikai rovat és gazdag 
grafikai anyag egészíti ki 
az ú j Sizámot. 

aulában rendezendő barát-
sági esttel, amelyen Wil-
helm Meiksner, az NDK bu-
dapesti nagykövete tart elő-
adást A Német Demokra-
tikus Köztársaság — hozzá-
járulás Európa békéjének 
megvédéséhez címmel. Ked-
den este 6 órai kezdettel áz 
újságíróklubban Franz Köh-
ler, az NDK nagykövetségé-
nek saj tóat taséja tart elő-
adást a két német állam 
fejlődésének időszerű prob-
lémáiról. Csütörtökön este 
7 órakor az Auditórium 
Maximumban filmestre ke-
rül sor, 14-én, pénteken es-
te 8 órai kezdettel pedig 
Német líra a XX. század-
ban címmel kulturális es-
tet rendeznek. Az estet beve-
zeti dr. Dietrich L ö f f l e r lek-
tor. Közreműködnek az 
egyetem és a Zeneművé-
szeti Szakiskola hallgatói. 

A barátsági héten az aula 
előtti folyosón a Magyar 
Népköztársaság és az NDK 
baráli kapcsolatai címmel 
kiállítás tekinthető meg. 

E l é r é s t I n d í t o t t a k 
a csaló ellen 

A Szegedi Tanárképző Fő-
Iskola 

p'nziígyi irányító 

munkakör 
betöltésére pályázatot hir-
det. A jelentkezéshez szük-
séges feltételek KALASZ-
vlzsga és legalább 10 évi 
szakmai gyakorlat. Jelent-
kezés hétfőn délelőtt 10-12-
ig a gazdasági igazgatónál. 
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Előzetes letartóztatásba he-
lyezés mellett büntető e l járás 
indult az 1938 óta külföldön 
élő Márkus Tibor magyar ál-
lampolgár, londoni lakos el-
len, aki — mint az ottani 
Bertie Lit tman kereskedelmi 
ügynökség üzletszerzője — 
1965. január végén három 
hónapi tartózkodásra Ma-
gyarországra érkezett. Buda-
pesti tartózkodása Idején cé-
ge nevében a jánla to t tett a 
Magyar Nemzeti Banknak 
117 647 uncia 24 karát f inom-
ságú rúdarany szállítására. 
Szóbeli tárgyalás után írás-
ban tett a ján la tában az el-
adási árat, amelyet a Rot-
schild és f ia londoni bank-
hoz kellett volna átutalni, 
1 480 391 fontbaíi, a jutalé-
kot pedig — melynek a lon-
doni Midland Bankhoz való 
átutalását kérte - 519 619 
fontban jelölte meg. A Ma-

gyar Nemzeti Bank deviza-
igazgatósága szóban, majd 
írásban is közölte vele, hogy 
nem kíván üzletet kötni. 

Az írásbeli válasz átvétele 
előtt Márkus Tibor 1965. 
március 11-én táviratot adott 
fel a két londoni bank címé-
re. A táviraton feladóként a 
„Gervay" nevet jelölte meg 
s abban, mint a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke, az 
a jánla t elfogadásáról s ar-
ról értesítette a két bankot, 
hogy az átutalásra néhány 
napon belül sor kerül. 

Az a jánla t megtételének 
és a hamis tévirat feladásá-
nak célja az volt, hogy a 
Midland Bank a várható 
nagy összegű jutaléktérítésre, 
tekintettel a Bertie Lit tman 
cégnek olyan hitelt folyósít-
son, melyet a bank a cég 
megrendült anyagi helyzete 
miat t egyébként nem enge-
délyezett volna. 

A hi telnyújtásra nem ke-
rült sor, mer t a Magyar Nem-
zeti Bank a csalót leleplezte. 
(MTI) 

A Szeged és Vidéke Körzeti 
Földművesszövetkezet fel-
hívja a gyümölrsöskert tu-
lajdonosokat, hogy a 

baraekmoly elleni véde-
kezést fnotoros 

permetezőgéppel 
megkezdi 
Igénybejelentés. Szeged. Szt. 
István-tér 3. szám. Növény-
védelem. Tel.: 11—38 

X 89.324 

A József Attila Tudomány-
egyetem Állam, és Jogtu-
dományi Kara május 15-én, 
(szombaton) 19.30-kor az új-
szegedi Vigadöban 

tavaszi bált 
rendez. Asztalfoglalás é® 
meghívóigénylés a Jogi Kar 
KISZ-szervezetének Irodá-
iéban minden délután 3—6 
óráig. (Lenin krt. 54.. t 30.) 

X3344 

Pályázat 
villamos-
mérnöki 

és 

villamos-
technikusi 

tanári 
állásokra. A Szeged M. j. 
Városi Tanács V. B. Műve-
lődésügyi Osztálya pályáza-
tot hirdet a felügyelete 
alatt müködö Rózsa Ferenc 
Szakközépiskolában egy 
villamc.smérnök tanári, és 
egy villamostechnikus ta-
nári állás betöltésére 1965. 
augusztus 1-tfll kezdődően. 
Pályázhatnak műszaki 
egyetemi végzettséggel ren-
delkező villamosmérnökök, 
illetve villamosipari techni-
kumi végzettséggel rendel-
kező technikusok, akik leg-
alább néhánv évi üzemi 
gyakorlatiéi rendelkeznek 
és kedvet éreznek az okta-
tó munkára . 
A pályázathoz részletes őn-
életraizot és oklevél máso-
latot kell csatolni. 
Csnk szeRedi lakássa! ren-
delkezők pálvázhatnak. 
Fizetés a 10'1950. (M. K. 6.) 
CéM. számú utasítás sze-
rint ameivhez 200.— Ft mű-
szaki nótlék. mérnöktaná-
rok részére ezen felül még, 
a szokásos mérnöki pótlék 
is jár. 
A pálvázatot legkésőbb 
1985 mátus 25-ie kell be-
nvúttnni a Szeged M. 1 Vá-
rosi Tanács Művelődésügyi 
Osztályához. (Szeged Szé-
chenyi tér 10.) 

Kovács József 
xK. 127 osztályvezető 
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