
Szegedi oktatási 

vezetők a televízióban 
A televízió iskolatelevízió-

jának szerkesztősége meghív-
ta tanácskozásra a megyék 
és a megyei jogú városok 
művelődésügyi osztályainak 
vezetőit. A szegedi oktatást 
vezetők kedden délután sze-
repeltek a televízió képer-
nyőjén. Döme Mihály, a 
Csongrád megyei tanács mű-
velődésügyi osztályának ve-
zetője, Kovács József, a váro-
si tanács művelődésügyi osz-
tályának vezetője, valamint 
Orosz Sándor, a József Atti-
la Tudományegyetem neve-
léstudományi intézetének ad-
junktusa szólt a televízió né-
zőihez az Iskolatélevíiló pos-
t á j a című műsorban. 

Döme Mihály és Kovács 
József beszámoltak Csong-
rád megye, Illetve Szeged Is-
koláinak televízlóval való el-
látottságáról, az Iskolatele-
vízió műsorait felhasználó 
pedagógusok tapasztalatairól) 
tolmácsolták a közérdekű ja-
vaslatokat, értékelték az is-
kolatelevízió munká já t . Orosz 
Sándor korreferensként szólt 
hozzá a témához. 

Összevont, megszüntetett 
és új szakmák 

A legfrissebb eredmények 

A szakmunkásképző Isko-
lákban a vizsgák jűnius 15-
én kezdődnek és július 15-ig 
tar tanak. Az idén ' 48 000— 
49 000 jelöltet bocsáta-
nak szakmunkásvizsgára. 
Az 1905—1908. t a n é v r e 
való felvételek első 
szakasza má jus 3l-ig tart . A 
vidéki szakmunkástanuló In-
tézetekben a helyek nagyobb 
része már betelt. Az 1085— 
1966. tanévben több szakmát 
összefontak, vagy megszün-
tettek. Így például elektro* 
lakatos néven közös szakmá-
ba vonták össze a villatnos-
gép-tekerraelö és szelelő, 

vi l lathosjáfmű-lakátos, 
transÉformátor-nzerelő, hűtő-
gép-szerelő és az erősáramű 
szerelő szakmákat. Az elek-
trolakatos szakmuhkás tanu-
lók ezért áz ú j tanévtől kezd-
ve másfél esztendeig közös 
képzést kapnak, aztán spe-
cializálják őket. 

A kereskedem! tanulókép-
zésben ezután nem képeznek 
külön fűszer- rá csemege, 
zöldség- és gyümölcseladó-
kat, hanem együttesen élel-
miszer-eladókat. A ruházati 
eladó szakmában egyesítik a 
ruha - és cipőkereskráő szak-
mát. 

A megszüntetett szakmák 
között van például a kaptafa-
készítő mesterség. A mező-
gazdaságban többek között 
megszűnt a lótenyésztő, a 
magtáros és a kotnlótermelő 
szakma. Áz ú j mesterségek 
közé tartozik a szabályozás-
technikai műszerészt szakma, 
az automatizálás kívánalmai-
nak megfelelően, a könnyű-
iparban a múszövő szakma. 
A kőolaj iparban a kőolajfel-
dolgozó szakmát kőlajelosztó 
mesterséggel egészítették ki 
és a kettő együtt képez egy 
szakmát. (MTI) 

Bűnszövetséget lepleztek le 
Több mint 100 ezer forintot zsebeltek be 

Szegeden, R Brüsszeli kör-
út 8. szám ala t t levő Építő 
Ktsz-ben bűnszövetséget lep-
leztek le. Cstiri Ferenc, az 
újs2egedt Haladás Tsz foga-
tos brigádvezetője, Gyapjas 
Pál utca 54., Boksn Sándor, 
az Építő Ktsz volt elnöke, 
József Atti la sugárút 40., 
Hargitai Bálint, a ktsz volt 
műszaki vezetője. Jósika 
utca 9/a. Kovács Kálmán, a 
ktsz volt raktárvezető jé, 
Tolbuhin sugárút 28.. Gede-
on László, a ktsz lakatos-
részleg volt vezetője. Tápé, 
Irinyi János utca 15. és 
Csonka Gyula volt részleg-
vezető, Hajós utca 14. szám 
alatti lakos rendszeresen 
dézsmálta a szövetkezeti va-
gyont és különböző vissza-
éléseket követett el. 

Csűri Ferenc, az újszegedi 
Haladás Tsz fogataival hosz-
szú időn át fuvarozot t az 
Épftő Ktsz-nek. Ezáltal kö-
zelebbi viszonyba kerül t 
Baksával, Hargitaival és Ko-
váccsal. Előbb csak apró 
szívességeket kértek Csúri-
lól, ma jd fe la jánlot ták ne-
ki, hogy értékesítsen külön-
böző építési anyagot. A szál-
lítást irányító Csűri élt a 
lehetőséggel, közel 40 köb-
méter sódert, 50 mázsa kő-
port és cementet , s 35 ezer 
da rab ú j téglát adott el 
olyan személyeknek, akik 
az anyagok eredetéről nem 
sejtették, hogy bűnös úton 
származik. Baksa külön ls 
értékesített építőanyagot egy 
üllési lakosnak, aki Szege-
den, a Kátai kőiben építte-
tett házat : 10 ezer darab 
téglát, 40 mázsa kőport, ho-
mokot és meszet adott el 
11 ezer forintért . A ktsz 
több dolgozója is jutot t 
ilyen úton kisebb mennyi-

ségű építőanyaghoz Baksa 
vévén, aki 20 á l lványpallót 
ts „értékesített", A ktsz dol-
gozói nem tudtak Baksa 
üzelmeiről, aki ismerőseinek 
ls kölcsönzött építőanyagot. 
Amikor azok azt visszaad-
ták, vagy befizették az el-
lenértéket, az csak részben 
kerül t a ktsz tu la jdonába. 
Baksa és Hargitai még kü-
lön ls összejátszottak. Egy 
petőfitelepi lakosnak 16 ezer 
ú j téglát adtak el. 

Az Épftő Ktsz nevében 
Baksa és Hargitai cégszerű 
aláírással együttesen vállal-
tak építési szakfelügyeletet 
az úgynevezett házilagos 
építkezések felett. Eseten-
ként 400—3000 forintot vet-
tek fel. A pénzt, több mint 
13 ezer forintot, s a j á t j uk -
ként kezelték, nem. fizették 
be a ktsz pénztárába. 

A bűnszövetség révén 150 
négyzetméter parket ta ts 
kikerül t az Építő Ktsz-ből. 

Csonka Gyula szabálytalan 
igazolásokkal takargat ta a 
parke t ta út já t . Gedeon Lász-
ló, mint lakatosrészleg veze-
tő hüllen kezelést követett 
el. Az Építő Ktsz anyagát 
és szerszámait használta fel 
magánmunka vállalásainál. 
Munkaideje a fusizással 
annyira összéfolyt, hogy 
nem lehetett tudni, mikor 
dolgozik a ktsz-nek és mi-
kor magánrendelőinek. 

A bűnszövetség úgy ju-
tott a különböző építőanya-
gokhoz, hogy azok visszama-
radtak az építkezésekből. A 
vizsgálat adatai szerint több 
mint 100 ezer forint kárt 
okoztak a társadalmi tulaj-
donban. Ügyükben a vizs-
gálatot befejezte a Csong-
rád megyei rendőr-főkapi-
tányság. Baksa és Hargitai 
a nyomozás során mindvé-
gig letartóztatásban voltak, 
s így is kerültek át az 
ügyészségre. 

Segítenek a denevérek 
Az amerikai szövőlepke 

évenként nagy károkat okoz. 
Az országszerte folyó vegy-
szeres permetezéssel sem si-
került még kiirtani. A ma-
dárvilág szerepe is jelentős 
a védekezésben, hiszen a 
szövőlepkék petéit pusztít-
ják, s ezzel csökkentik a r a j -
zások nagyságát. 

Az amerikai szövőlepkék 
elleni harcban ú j segítőtárs 
jelentkezett. A szövőlepkék 
idén má jus 18-án rajzot tak 
először, s a ra jzás egyre 

A Budapest-
új abb 

Korábban méltat tuk mar a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Budapest-gyűj teménye 
munkatársa inak nagyszabá-
sú vállalkozását, a Budapest 
történetének bibliográfiája 
című sorozatot. Most az Im-
ponáló méretű munka ú jabb 
eredményét, a sorozat negye-
dik kötetét mu ta tha t juk be: 
a hatszáz lapos, nagy alakú 
mű több mint 14 ezer tételt 
lar tulmaz a magvar főváros 
1686-tól 1930-ig ter jedő tör-
ténetének társadalmi vonat-
kozású irodalmából. 

Az előző kötetekbéh kiala-
kított rendszer szerint, nyolc 
nagy fejezetbe soroltak 
anyagukat a Berza Lászlóval 
az élen kitűnő munkál Végző 
szerkesztők. Az általános 
rész a népesedési és nemzeti-
ségi viszonyokat tárgyalja , 
az utóbbit népcsoportonként. 
A szociálpolitika gazdagon 
tagolt, ter jedelmes fejezeté-
ben a koldusügytöl kezdve a 
gyermeküdültetésen á t a tár-
sadalombiztosításig minden 
megtalálható, önálló, kisebb 
fejezet a lakásügyé. A tár-
sadalmi osztályokról, a tár-
sadalmi életről szóló t'ejeze-

•bibliográfia 
kötete 
tekben a munkanélküliségről 
vagy az alkoholizmusról 
éppúgy tájékozódhatunk, 
mint a szabadkőművességről 
vagyat vurstliról. A főváros-
nak is van néprajza: erről 
tanúskodik a bibliográfia ön-
álló fejezete bőséges anyagá-
val Hasonlóan sok adatot 
ta r ta lmaz a sport történetét 
sportáganként és egyesü-
letenként. nyúj tó rész. Itt 
vesszük észre, milyen kár, 
hogy a bibliográfia 1930-nel 
zárul: a Ferencvárosi FC tör-
ténetének éppen szomorú 
mozzanhtával. átmeneti meg-
szűnésével. Az Utolsó fejezet 
röv id , re r o p p a n t i z g a l m a s : I 
neves külföldiek Budapesten. I 
Ccisáhövái, egy tétel szerint, 
Budán megverték, mert itt is 
donhuánkodolt . De jár t itt 
Hord, Gandhi, Gigli, Ibsen s 
m é g sokan m á s o k . . . 

Nélkülözhetetlen művelő-
déstörténeti kézikönyv a 
Budapest-bibliográfia ú j 
kötete. Milyen jó lenne 
már. ha a Szeged-
bibliográfiáról is beszá-
molhatnánk! 

Könyves László 

csökkenő intenzitással két-
három napon át tartott . Ek-
kor figyeltem meg: a város 
zöldövezeteibe denevérek 
gyülekeztek. Szürkületkor, 
mikor megkezdődött a szö-
vőlepkék násza, s óriási tö-
megben repkedtek a fák 
lombozatai közöt, vadászó 
denevérek ra ja i lepték el a 
környéket. A föld felet t re-
pülve, a lombkoronán függö-
getve szedték össze és fo-
gyasztották el a ra jzó fehér-
lepkéket. Másnap és harmad-
nap is, az utórajzéskor, kizá-
rólag szövőlepkével táplál-
koztak. A közeit denevértele-
pekről gyűj töt t fr iss guanó-
ban is csak szövőlepke ma-
radványok voltak találhatók. 
A most először megfigyelt és 
leírt denevér haszontétel je-
lentősége óriási, hiszen csirá-
jában pusztí t ják el a szövő-
lepkéket, még mielőtt petéi-
ket lerakhatnák, ezzel a kö-
vetkező ra jzás erősségét Igen 
lecsökkentik. 

Még folynak a tudományos 
vizsgálatok, de máris el* 
mondható, hogy a denevérek 
hasznos segítőtársak a szövő-
lepke-Invázió elleni védeke-
zésben. 

Cslzmazls, György 

Szombaton a SZEAC és a 
Szegedi VSE labdarúgó-csa-
pata is Budapesten j á t s z i k 
bajnoki tnérközést. Tegnap 
mihdkét együttes á SZEAC-
stádlonban szerepelt. 

A Bp. Előre ellen készülődő 
Vasutas a SZEAC II. ellen 
állt ki és biztató já tékkal 
4:0 (2:0) arányban nyert, Az 
SZVSE sok korszefű táma-
dást Vezetett, az egyetemiek 
láSsafl fnoíbgtak, alig lőttek 
kapura. A gólok közül Bilt-
sik hármat , Tóth III. pedig 
egyet szerzett. 

A SZEAC I. — amelynek 
szombaton a Hungária úti 
pályán az MTK lesz a2 el-
lenfele — a Szegedi Építők 
ellen Tóth — Várhelyi. Kür-
tösi dr., Arató — Dezsőn, 
Pataki — Clsömör. Remé-
nyik dr., Nemes. Zöldi (Bo-
ros dr.). Gilice összeállítás-
ban 8:0 (5:0) arányban győ-
zött. Az NB l-es csapat az 
első félidőben játszott jól, 
szünet után már egy kissé 
„döcögött" a gépezet. A jó 
formában levő Zöldi egyma-
ga négyszer talált a kapuba, 

a többi gólon pedig Csömör, 
Gilicz, Nemes és Arató osz-
tozkodott. 

Tegnap Szegeden két lab-
darúgó MNK-mél'kőzés is 
volt. Meglepetés, hogy a vá-. 
rosi-járási IÍ. osztályDárl sze-
replő technikumi csapat le-
győzte a megyei bajnokság-
ban vezeti) Spartacust . 

Szegedi Felsőfokú Vasút-
torgalhll Technihum*-Szcge-
dl Spartacus 8:1 (1:1). Külső 
Vasutas-pálya, vezette: Fo-
rián. Technikum: Nándor — 
Szabó, Gá'bbr. Hégyl. Papp 
— Varga. Bodor — Tábori, 
Esztergomi, Katona. Kovács. 
Spartacus: Kádár — Temes-
vári. Nyári, komáromi — 
Varga 1., Dunai — Tóth, 

Szénási az ökölvívó EB 
elődöntőjében 

Továbbjutott a Vasas a KK-bau 

Berlinben az ökölvívó 
Európa-bajnokságon a ne-
hézsúlyúak küzdelmében a 
magyar Szénási és a jugo-
szláv Trifunovlcs az elődön-
tőbe jutásért; küzdölt. 

Amikor a két Versenyző a 
szorítóba lépett a közönség 
fe lmora j lott, hiszen Dávid 
és Góllát küzdelme volt vár-
ható. A jugoszláv ökölvívó 
ugyanis 20 cm-rel volt ma-
gasabb Szénásinál, s 33 ki-
lóval nehezebb A magyar 
fiú ennek ellenére nagyon 
bátran kezdett, bár szinte 
eltörpült nagy ellenfele mel-
lett, akinek a válláig sem 
ért. Ballal többször kemé-
nyen eltalálta Trifurtovicsot 
és akar kétszer is számol-
hat tak volna a jugoszláv 
ökölvívóra. TrifunoVics vé-
dekezésképpen jobb kar jáva l 
ál landóan átfogta Szénási 
tarkóját , ezért hamarosan 
megintették. Még kétszer 
megismétlődött az eset és 
ekkor — az I menetben — 
a vezetőbíró leléptette az 
ál landóan szabálytalankodó 
jugoszláv versenyzőt. 

Szénási győzelmével beke-
rül t az elődöntőbe, tehát 
már érmesnek számít. A 
döntőbe jutásért pénteken a 
bolgár Pandov ellen mérkő-
zik. 

A szerdán délután és este 
lebonyolított 24 mérkőzéssel 
kialakul t az ökölvívó EB 
érmeseinek mezőnye. Szé-

nási mellé — sajnos — 
egyetlen magyar versenyző 
sem csatlakozott az érmesek 
közé. 

Tegnap két NB l-es ba j -
noki labdarúgó-mérkőzést 
játszottak Budapesten: 

Bp. Honvéd—Pécs 3:1(0:0). 
Ferencváros—Komló 4:1 

(0:0). 
A Népstadionban Közép-

eúrópal Kupamérkőzésen a 
Vasas a Szarajevó ellen 2:0 
(0:0) arányban győzött A 
magyar csapat 4:l-es össze-
sített gólaráhnyal bekerült 
a KK Bécsben sorra kerülő 
négyes döntőjébe. 

Bánfi, Varga L„ Jó j á r t 
(Komlódl), Hódi. 

A tartalékos Spar tacus-
védelem mellett Kovács 
többször is veszélyesen tört 
kapura. A 15 percben Ka-
tona gyenge lövését Kádár 
kiejtette és Esztergomi kö-
zelről a léc alá lőtt. 1:0. 
Nem sokkal később Kovács 
és Esztergomi előtt adódott 
Ujabb gólszerzési lehetőgég. 
Egy ár ta t lannak látszó tá-
madas során a 24. percben 
kiegyenlített a Spar tacus: 
Tótfi közelről a hálóba ko-
torta a labdát. 1:1. Szüne-
tig a Vasútforgalmi Techni-
kumnak akadt több jó hely-
zete. A második félidőben 
esett a játék színvonala, a 
Spartacus mezőnyfölényben 
volt. A 20. percben mégis 
a lelkesen küzdő hazai csa-
pat ér t el gólt: Tábori el-
húzott Komáromi mellett és 
tíz méterről a jobb alsó sa-
rokba gurított . 2:1. A másik 
oldalon Varga L. próbálko-
zott többször is — sikerte-
lenül. 

Móravárosi Kinizsi—Kiste-
leki TE 4:1 (1:0). Cserepes 
sor. vezette: Kulin. A gólok 
sorrendje: Tombácz, Berta 
(tizenegyesből, 2:0), Kordás 
(2:1), Rácz, Dupsi, 

A két MNK-mérkőzés visz. 
szavágója egy hét múlva 
lesz a Hunyadi téri pályán; 
illetve Kisteleken. 

Makón országos egyesületi 
Ifjúsági labdarúgó-mérkőzés 
volt: 

Móravárosi Kinizsi—Makói 
Vasas .1:0 (2:0). Vezette: 
Horváth J. Kinizsi: Szécsi — 
Szögi, Bodó, Harangozó — 
Gyetvai, Csorba — Szilasi, 
Rajcsányi, Szőke, FOJTÓ, Me-
ző (Inhoff). Az első félidő-
ben jobb volt a szegedi csa-
pat. Góllövő: Rajcsányi 2 
(mindkettőt szabadrúgásból), 
Szőke. 

Az if júsági találkozón a 
győztes Kinizsi Jutott to-
vább. 

S=0=R=0=K=B=A=N 
A megyei középiskolás 

atlétikai bajnokság ma lesz 
Szegeden a SZEAC-stadion-
ban, délelőtt 9 órai kezdet-
tel. 

* 

A SZAK—SZEAC egyesü-
leti i f júsági bajnoki labda-
rúgó-mérkőzést ma délután 
5 órai kezdettel játsszák a 
SZAK-pályán. 

* 

Dr. Szamosszegi Béláné, a 
SZAK tekecsapatának játé-
kosa az elmúlt héten válo-
gató-versenyen Budapesten 
indult. A kétnapos küzde-
lemben tizenkét induló kö-
zül negyedik lett, és ezzel 
bekerült a magyar váloga-
tott csapatba. Ellenfelük va-
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Megyénk bajnokcsapata , a 
Szegedi Ruhagyár a megyei 
lerületl döntőn vesz részt. 
A déli csoportban az Oros-
házi Kinizsi, a Szolnoki 
MTE, a Dunaharasztt MÁV 
és a Ruhagyár egyfordulós 
körmérkőzést já tszanak az 
NB II osztályba jutást je-
lentő első helyért. 

Vasárnap a Ruhagyár az 
első fordulóban sikeresen 
szerepelt. 7:5 arányban győ-
zött az Orosházi Kinizsi el-
len. Győztek a szegedi csa-
pat tagjai közül: Papp Lász-
ló. Bálint László. Rácz And-
rás. Ozsváth Imre. Bálint 
Antal és Csank József. 

Vasárnap kerül sor a má-
sodik fordulóra. A sorsolás 
nem volt kedvező a Ruha-
gyár számára, mert a tnóso-
dtk mérkőzését ls Idegen-
ben kell játszania, ezúttal a 
Szolnoki MTE ellen. * 

Csongrád megye váloga-
tottja az utóbbi években 
rendszerint vereséget szen-

vedett Bács megye csapatá-
tól. 

Az elmúlt vasárnap került 
sor Kecskeméten a hagyo-
mányossá vélt két megye 
közötti mérkőzésre, s ezút-
tal Csongrád megye győzött 
11:4 arányban. Mindkét csa-
patban egy-egy női és két-
két úttörő sakkozó is szere-
pelt. Megyénk csapatában 
győztek: Vámosi Imre. Var-
ga István, Hollósy Árpád. 
Bihari János, Szőllősl János, 
Ozsváth Imre, azonkívül 
Gombás Mária, valamint a 
két úttörő, Gergely László 
és Nán József. 

sárnap Budapesten Románia 
válogatott ja lesz. 

* 
A megyei tekebajnokság-

ban a Szegedi Helyllpar ve-
zet 53,5 ponttal, második a 
Szegedi Vörös Meteor 49,5 
ponttal, harmadik helyen a 
Makói Vasas áll 45 ponttal. 
A kilencedik forduló leg-
jobb dobói: Naschitz (Sz. 
Ruhagyár) 452, Harangozó 
(Sz. Helyiipar) 450, Németh 
A. (Sz. Építőkl 449. ' 

* 
Az elmúlt szombaton Ma-

kón játszott M. Vasas—UTC 
NB Il l -ns labdarúgó-mérkő-
zésen történt botrányos ese-
ményeket tegnap tárgyalták 
először a megyei szövetség-
ben. A kiállított Hegyes Ti-
bo r ' (UTC) Játékjogát fel-
függesztették. A további tár-
gyalásra jövő szerdán kerül 
sor. Erre a mérkőzésen mű-
ködő há jom játékvezetőt is 
beidézik. 

* 
A megyei felnőtt labdarú-

gó-bajnokságban legutóbb öt 
játékost állítottak kl. A fe-
gyelmi bizottság velük szem-
ben a következő határozato-
kat hozta: Csányi (Textilmű-
vek) és Rideg (Mindszent) 
2—2. Katona (Alsóváros) és 
Bischoff (Kistelek) 1—1 so-
ron következő mérkőzésen 
nem szerepelhet. Kovács 
/Mindszent) dorgálásban ré-
szesült. 

A Csongrád megyei Tínáesl Építőipari Vállalat a me-
gye tei'Uletére 

bádogos, kőműves, ács, motorszerelő, építőipart 
gépkezelő, szobafestő, asztalos, épületlakatos, 
műköves szakmunkásokat és segédmunkásokat 

keres azonnali belépésre. Teljesí tménybérben bérezünk. 
A szociális Juttatásokat biztosítjuk. Jelentkezni lehet: 
Hódmezővásárhely, Tanácsköztársaság tér 39. Szentes. 
Aranv J. u. 11. Szeged. Tolbuhin sugárút 73 Makó. 
Liget utca 17. H 72 B011 

Világos: Khl . Va7, Bgl, 
gyalogok: a6. h l (8). 

Sötét: KhT. Vg3. Fg8. gya-
logok: f5, glt. g7 (6). 

A fenti állas az egyik ré-
gebbi versenyen jött létre. 
Sötét indult, s első lépése 
után világos n já tszmát fel-
adta. Mii lépett sötét? 

A mólt heti feladvány 
megoldása: 1. Fa2, Fc5-!-. 2. 
Hxc5 mat t ! 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
I A slag,var Szocialista Munkás-

párt Csongrád megvet és Szeged 
városi bizottsága ás a tanács 

lapja. 
Megjelel ik hétfő kivételével 

mindennap, 
j Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 
] fősze rkesz tő : tlr LAkAg Zoltán. 

Szerkesztőség: 
j Szeged. Megvár Tanáoaköatár-

seság utie ío. 
Telefon: 33-35. 30-03 

Elszakal te lefon: 33-03 
Kisdia a Csongrád Megyei 

Lapkiadó v i t i a i e l 
f e le lős k i adó : Kovács László 

Kiaőőhlvata l : 
Szeged. Magyar TnnácskÓztáx-

SiííiR tl t ja 10. 
T e l e f o n : 35-00. 31-10 

(Beküldött kéziratot nem örzdfüs 
meg es nem adunk vissza.) 

A lapot nyomta 
a Szegedi Nvomda Vállalat 

Szeged. Kárász u. 9. 

INDEX 2S 003 
Terjesztik a .Csrngrad megyei 
postahivatalok Előfizetési díj 
egy hónapra 12 Ft. Előfizethető 
bármely postahivatalnál és kéz-

besítőnél. 


