
Idegenforgalmi 
kiállítás 
Münchenben 

Június 25-én nyi t ják meg 
Münchenben a Nemzetközi 
Közlekedési Kiállítást, ame-
lyen az IBUSZ és a MA-
LÉV külön pavilonnal vesz 
részt A magyar kiállítási 
részleg bemuta t ja hazánk 
idegenforgalmi nevezetessé-
geit és értékeit. A 
kiállítás megnyitáséra ma-
gyar idegenforgalmi delegá-
ció utazott Münchenbe. A 
delegáció tagjai SchifferPál, 
az IBUSZ vezérigazgatója, 
Hűvös Sándor, a MALÉV 
vezérigazgatója és Matykó 
Vilmos, a Magyar Autóklub 
főtitkára. 

Minden boltba időben! 
Az üz le tek zö ldség- és gyümölcse l lá tása 

érkezett, s kora reggel már tal és akkor mérséklődnek 
friss áruval várhat tam a vá- az árak. A MÉK Ilona utcai 

— Mit főzzek ma ebédre? 
— áll meg a Kárász utcai 
31-es számú önkiszolgáló 
bolt kirakata előtt K. J.-né 
háziasszony. Nem egyedül 
van, többen nézegetik a 
szép kirakatot, a friss zöld-
séget, gyümölcsöt. Gyors 
kalkuláció, s a háziasszony 
már el ls döntötte: zöldbor-
sóleves lesz és kelkáposzta-
főzelék fasírozottal. Idő, reg-
gel negyed 7. Madarász 
Gyulát, a bolt vezetőjét kér-
dezzük, megkapott-e min-
dent, amit előző nap rendelt 
zöldségből, gyümölcsből. 

m 
— Igen, ma minden meg-

Tjiidáiítéink jelentik 
ÖREGEK NAPJA A FE KETEHALMI TSZ-BEN 

A kisteleki Feketehalml 
Tsz vezetői és a nötanács ak-
tivistái a napokban jól si-
került öregek napját rendez-
tek. A műsoros délutánon 
Pigniczki Ferenc a tsz elnö-
ke és Hegedús Péterné, a nő-
tanács elnöke köszöntötte a 
megjelent néniket, bácsikat. 
A helyi KISZ-szervezet f ia-

taljai daloltak, táncoltak, az 
iskolások pedig verssel szó-
rakoztatták a vendégeket. 
Végül a termelőszövetkezet 
birkapaprikással és sörrel 
látta vendégül az öregeket, 
akik ezután muzsikaszó mel-
lett szórakoztak. 

Papp Teréz 

A SZAKMA IF JŰ MESTEREI 
A napokban került sor 

Szeged állomáson a „Szakma 
ifjú mestere" címért folyó 
mozgalom résztvevőinek 
vizsgáztatására. E hasznos 
verseny Szeged állomás 
KISZ alapszervezetének szer-

volt a vizsgáztatóknak ki-
választani a hajszálnyi elté-
résekkel kiváló feleleteket 
adók közül a hét legjobbat, 
akiket arany fokozatra java-
soltak. A 7 aranyérmesen kí-
vül tízen ezüst fokozatot, egy 

vezésében tavaly kezdődött fiatal pedig bronzérmet ka-
20 résztvevővel. Az előkészí 
tő oktatások és ellenőrző 
számonkérések alapján csak 
a legjobb eredményt elérő 
dolgozókat jelentették be a 
vizsgára. Igy is a vasúti for-
galmi és a kereskedelmi szol-
gálat minden ágát képvisel-
ték a fiatalok. A jó előkészí-
tés eredményeként nehéz 

pott. örvendetes tény, hogy 
a 7 aranyfokozatos között 
van például Rózsa Vincze, a 
KISZ alapszervezet t i tkára, 
és az egyik legfiatalabb vas-
úti dolgozó Csíkos Éva, aki 
egy év alatt összes vasúti 
szakvizsgáját letette és ön-
álló szolgálatot teljesít. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

sárlókat. Általában a zöld-
ségellátás jónak mondható, 
van elegendő jó minőségű 
újburgonya is. Probléma, 
hogy az I. oszályú áru né-
ha keveredik a II. osztályú-
val, tehát nem egyformán 
szép nagyszemű a krumpli. 
Szép cseresznye és meggy is 
érkezett, epret nem kaptunk 
már, mer t túl érett vo l t 

Ebben az üzletben tehát 
elégedettek a szállítás idő-
pontjával és a küldött áru 
minőségével ls. De menjünk 
tovább, a következő állomás 

a 7-es áruda, a Széchenyi té-
ren. 

— Fél 7-kor kaptam meg 
a szép, friss árut — mond-
ja Nyilasi Mátyás, a bol tve-
zetője. Elég szép a zöldborsó, 
a burgonya, a meggy és a 
cseresznye is. A mi árudánk 
szabadfelvásárlással is sze-
rezhet be árut. Általában 
elégedettek vásárlóink is a 
bolt áruellátásával, főleg a 
főzelékfélékkel. A gyümölcs 
árát, főként a 14 forintos 
cseresznyét drágálják, nem 
is nagyon veszik. Már hetek 
óta 13 forint kilónként az 
uborka, A vevók ezt is so-
kall ják és sokan inkább a 
10 forint 50 fillérbe kerülő 
üveges savanyú uborkát vá-
sárolják, ami igen jó minő-
ségű. 

telepén áll í t ják össze a ren-
delt árut naponta 35—40 
boltnak. A külső városré-
szek vevői, és a boltvezetők 
állandóan jogosan panasz-
kodnak, mer t későn, 10—11 
órakor kapják meg az árut. 
Így van ez Újszegeden a 
I7-es árudában, és Petőfite-
lepen is. Július l-től ú j in-
tézkedés lép életbe a MÉK-
nél, a nagyobb mennyiségű 
áruk gyorsabb elszállítására. 
Éjszaka későbben végeznek, 
hajnalban korábban kezde-
nek ma jd az árurakók. 

NAPI 10 VAGON ZÖLDBORSÓ 
Szegedi Konzervgyár- Tranger Tibor, a konzerv-

gyér exportfelelőse igen ko-
moly munkát végez, hogy az 
áruk kellő időben jussanak 
el rendeltetési helyükre. A 
tfztonnás tételeket, ahol le-
hetséges, összevonja, ezzel 
kevesebb vasúti kocsit vesz 
igénybe. 

Totka Károly 

ban nagy ütemben halad az 
ú j zöldborsó feldolgozása. 
Most a „finisben" naponta 
10 vagon ú j zöldborsót és 
körülbelül 2—3 vagon egyéb 
exportárut és három vagon-
nyi belföldi árut szállítanak 
ki a gyártelepről. 

— A rossz időjárás főleg 
az elmúlt időszakban sok 
gondot okozott a boltok zöld-
ség- és gyümölcsellátásában 
— közli Köteles Ferenc, a 
Szegedi Élelmiszerkiskeres-
kedelmi Vállalat elnöke. — 
Tavaly ilyenkor már kilós 
áru volt a zöldpaprika, most 
még darabra is kevés van, 
így az á r is magas — 1,90— 
2,40 forint darabja. Remél-
jük, hogy a meleg hatására 
rohamosan javul a felhoza-

A Magyar Tanácsköztársa-
ság ú t ján levő 32-es árudé-
ba délelőtt 10 óra körül, te-
hát későn érkezik a friss 
karfiol, uborka, zöldpaprika, 
burgonya és cseresznye. A 
boltvezető minden alkalom-
mal gondosan átnézi az árut, 
megfelel-e a minőség. Nincs 
is probléma ma sem, legfel-
jebb súlydifferencián vitat-
koznak a szállítókkal. 

A város egyik legnagyobb 
forgalmú bolt ja a 8-as ön-
kiszolgáló. It t naponta igen 
sok zöldséget és gyümölcsöt 
értékesítenek. Mi a vélemé-
nye a boltvezetőnek", Józta 
Jánosnak az idei zöldség-és 
gyümölcsellátásról ? 

— Az áru 80 százalékát 
megfelelő minőségben a 
MÉK szállítja, 20 százalékát 
pedig a szabadfelvásárlás ke-
retében szerezzük be. Csak-
nem állandó áruszállítóink 
vannak eperből, cseresznyé-
ből. Igy aztán nem panasz-
kodhatnak a vásárlók sem, 
mer t mindig fr iss áruval fo-
gadjuk. Sajnos, a rossz idő-
járás az árakon is érződik, 
de remélhetően, ahogy több 
lesz a felhozatal, mérséklőd-
nek az árak, mert ezt kifo-
gásolják a háziasszonyok. 

Horuczi Mária 

Á szakmunkásképzés 
helyzetéről 

tanácskozott a városi pártbizottság 
köznevelési bizottsága 

Tegnap délután a városi 
pártbizottság épületében 
ülést tartott a pártbizottság 
mellett működő köznevelési 
bizottság. Az ülésen a szak-
munkásképzés helyzetét vi-
tat ták meg. A tanácskozást 
különösen aktuálissá és fon-
tossá tette, hogy a jelent-
kezések a különféle szak-
munkásképző iskolákra az 
idén í* aránytalanok: bi-
zonyos szakmák i ránt — 
öntő, építő, élelmiszer, nö-
vénytermesztési és texti l-
ipari — kicsi az érdeklődés. 
Az ú j tanévre több mint 
1900 fiatal szakmunkás-
tanulóra lenne szükség, de 
közel ötszázzal kevesebb je-
lentkezett. 

13 intézet, 
4 és fél ezer tanuló 
A köznevelési bizottság 

ülése elsősorban a szakmun-
kásképzés nevelési és okta-
tási problémáit vizsgálta. A 
vitában azonban magától? ér-
tetődően helyet kaptak a 
téma más problémái, pél--
dául a munkaerő-gazdálko-
dás és - i rányí tás kérdései 
is. Szegeden hét ipari tanuló-
intézetben, egy kereskedelmi 
tanulóiskolában és öt szak-
középiskolában, tehát össze-
sen 13 •tanintézetben folyik 
szakimunkásképzés. Ezek az 
intézetek minden olyan 
szakma oktatásával, taní tá-
sával foglalkoznak, amelyre 
Szegednek és környékének 
szüksége van. A szakmun-
kástanulók létszáma közel 
4 és fél ezer. 

Az oktatás tárgyi feltéte-
lei ál talában megfelelőek, 
bár kifejezetten a szakmun-
kásképzés cél jaira épült is-
kola, otthon, vagy t anmű-
hely nincs. Néhány intézet, 
mint például a 624-es ipari-
tanuló-iskola, a kereskedelmi 
tanulóiskola, a textilművek-
ban és az újszegedi szövő-
gyáuban működő könnyű-
ipari tanulóiskola igen ne-
héz körülmények között 
végzi murtkáját . Különösen 
az úgynevésett szaktan-
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völgyében 
Mit 

KÜZDELEM A VALLASSAL 
O Tizenkét év telt el a forradalom óta. 

láttam e tizenkét év kézzelfogható ered-
ményeiből? Elviszem az olvasót egy televízió-
gyárba. 

El-Naszr Factori. Gyár a sivatagban, Kairó-
tól húsz kilométernyire. Modern, hatalmas telep, 
ahol képcsőtől kezdve a hangszóróig minden 
gépalkatrészt előállítanak, s mindent minimá-
lis munkaerővel. 

Egy szalag napi 80 vevőkészüléket gyárt, s 
mintegy kilencven embert foglalkoztat nagyon 
tiszta, légkondicionált környezetben. Kint negy-
ven fok felett volt a hőmérséklet, bent a felé-
re hűtőtték. 

— S legnagyobb horderő, hogy rendszeres 
munkához szoktatja az arabokat — mondja kai-
rói ismerősöm, Sumszki Lajos, aki egy rádió-
gyárban negyedik hónapja dolgozik szaktanács-
idóként, az egyiptomiak legteljesebb megelé-
gedésére. — Igen, sajnos ez ma még probléma 
az egész arab világban. Az arab férfi nehezen 
fogható folyamatos munkára, 

Fizetések az iparban7 Szolgáljanak tájékozta-
tóul az El-Naszr Factory bérlistái. Az üzemveze-
tő havi munkabére 45, egy mérnöké 35, szalag-
vezetőé 28—30, szalagban dolgozó szakmunkásé 
18—20 egyiptomi font. Elég alacsonyak ezek a 
fizetések, ha hozzáteszem rögtön, hogy egy font 
magyar pénzre átszámítva 58—60 forintnak fe-
lel meg. 

Persze nem szabad így néznünk a dolgot, hi-
szen az maga már nagyon nagy szó, hogy Egyip-
tomban iparról beszélhetünk. Első lépései ezek 
egy most lábrakapó betegnek. S arról sem kell 
megfeledkeznünk, hogy az ország kultúSterüle-
tét alapul véve hatalmas mérvű a túlnépesedés 
Egyiptomban, amit nehéz leküzdeni. 

Túlnépesedés! Ez a helyzet sajnos, bármily 
rózsásnak tűnik ls a számadat, mely szerint az 
ország közel egymillió négyzetkilométer terüle-
tére alig harmincmillió lakos jut. Mert emberi 
módon lakható csupán a Nílus-delta, s a Nílus-
völgy. A termelvények hiányán alig segit az a 
tény, hogy a Nílus által öntözött területeken 
évente háromszor aratnak. Képzeljünk el egy 
akkora földterületet, mint a mi Dunántúlunk: 
harmincmillió lakossal. Az arány így fest. 

Roppant érdekes folt ja Kairónak Al Azrahi. az 
arab egyetem, mely még a fat imidák idejében 
épült. Alapítója Abdullah, akit itt temettek el, 
ebben az épületben. 

• 
Arab egyetem. Félre ne értsük: csupán a 

Korán magyarázóit tanít ja, neveli ez az intéz-
mény. Harminc arab államból az izlámnak 
mintegy 40 000 f iatal ja jár ide, látogatja éven-
ként az intézményt. Hatalmas udvara a nap 
minden szakában teli van arab i f jakkal , akik 
kezükben a Koránnal elmerülten sétálgatnak a 
kitaposott köveken. 

Lépjünk beljebb, persze cipő nélkül, melyet 
mér a bejáratnál le kellett vetnünk, tekintve, 
hogy mecset számba megy az egyetem is, lévén 
az izlám hitelveinek bölcsője. A kövezetet itt 
már vastag perzsaszönyeg borít ja s az oszlo-
pok tövében 20—30 fiatal ül körül egy-egy zsá-
molyra telepedett Idős, fehér szakállú Korán-
magyarázót. Közben Itt-ott vita kerekedik. A 
hallgatók egy s más tételével a Koránnak vitá-
ba szállnak. Ilyenkor az egyébként tompa zson-
gással teli terem megbolydul egy kicsit, levegő-
je áttüzesedik, hogy végül úgy elcsendesedjék 
minden, akár egy fallal odébb, ahol a vakok 
iskoláját találni. 

* 

Kedves eset jut tat ta eszembe Kairó bazárne-
gyedében a pesti utcák zord rendőreit, akik 
kényesebb esetben komor méltósággal jegyző-
könyveznek, egyszerűbb ügyekre pedig mellény-
zsebben a nyugtatömb. 

Ugyanez a helyszíni bírságolás Kairóban, 
1965. április 30-án: színhely egy alig 3 méter 
széles utca, zsúfolva burnuszos arabbal, sza-
márfogattal, oldalt ezüstművesek, cipészek, zöld-
ségesek standjaival . Szereplők: rosszul parkíro-
zó szamaraskordé embernagyságú kerékkel, egy 
maszatos arab, s távolabb a rend mérges őre 

Arab utcakép 

talpig feketében. Ez utóbbit annyira feldühítet-
te a forgalmi akadályt okozó arab, hogy utat 
tört magénak hozzá, majd első felvonásként szó 
nélkül háromszor hallatlanul fa rba rúgta. Má-
sodik felvonás két hatalmas pofon v o l t . . . A 
harmadik felvonásra csak azért nem került sor, 
mer t közben a delikvens el tűnt a lábak között. 

• 
Muzulmánok, koptok, keresztények. Mindhá-

rom vállá® követőit megtalálni Egyiptomban. 
Döntő fölényben az izlám híved, a muzulmá-
nok vannak. A lakosság 90 százaléka követi 
ezt a vallást. Mi e tanítások lényege? Egy az 
isten, Allah s Mohamed az ő prófétája. Ha ezt 
vallod, s a kötelező napi öt imát elmondod, 
kétszer gyilkolhatsz minden hónapban, üdvö-
zülni fogsz. Az imák tar ta lmát a Korán mondja 
meg. Benne van, hogy mit egyél, hogyan és mit 
dplgozz, hogyan nősülj. Az élet más területé-
ről is tájékoztat a Korán, s az imák a kérdé-
sekből egyet-egyet tárgyalnak. 

Nősülés, válás az izlám szerint pofonegy.szerű. 
Ráadásul annyi feleséget vehetsz magadnak, 
amennyit akarsz. De van egy elgondolkoztató 
kikötés: minden feleségedet egyformán kell el-
látnod földi javakkal. Ha az elsőnek veszel egy 
papucsot két pitykével, a másodiknak, harma-
diknak is kétpitykés papucsot kell venned. S 
így tovább. 

Ha azonban az egyiptomlaknak komoly szán-
dékuk, hogy a férf iak munkamorál já t , melyről 
korábban említést tettem, megjavítsák, akkor 
a muzulmán papsággal kell az állami vezetők-
nek erős szövetséget épiteniök. Mert ul t ramo-
dern gyár ide, hipermodern üzem oda, amíg az 
arab az ő napi öt imádságát bármikor elmond-
hatja, addig sihtánként két órával kevesebb időt 
számíthatnak a termelésre. Jelenleg ugyanis az 
a gyakorlat komoly üzemekben is," hogy na-
ponta ötször le kell állni a munkával . Mert 
Allah jámbor hívei istenüknek szánt napi öt 
imájukat nem haj landók csak a gyári munka-
idő szakaszában letudni. Forog az eszterga, 
fogja magát az arab. hóna alá csapja imasző-
nyegét. kivonul az udvarra és északnak. Mekka 
felé fordítva tekintetét, elkezd litániázni. S dé-
lig még i»égyszer! 

De szül ennél bizarrabb eseteket is a muzul-
mán fanatizmus. Februárban kiraboltak egy vo-
natot 150 méterre valamelyik városka áliomá-
sától. Később elfogták a tetteseket, s a tárgya-
lásra megidézték bűnrészesként az állomásve-
zetőt, amiért távbeszélőn időben nem riasztotta 
a helybeli miliciát. Mikor felolvasták előtte a 
vádiratot, védekezését egyetlen érvbe tömörí-
tette: 

— Tisztelt bíróság, a rablás idején én éppen 
második reggeli imádságomat végeztem . . . 

Felmentették. 
Következik: 

MÜLT ÉS JELEN 

terem és szakszertár hiányt 
zik, s ezek ki alaki tására 
szinte nincs is lehetősét. 

Új módszerek 
Azokat a hiányokat^ ame} 

lyek a tárgyi felételekben 
jelentkeznek, a szakmunkás-
képzésben részt vevő szak-
emberek gondos, alapos 
munkával igyekeznek pótol-
ni. Egyre több azoknak aa 
oktatóknak a száma, ak ik 
a hagyományos, úgynevezett 
előadásos módszer he lye t t * 
tanulók felkészültségének-és 
életkori sajátosságainak job^ 
ban megfelelő módszereket 
alkalmaznak. Ennek megfe-
lelően a tanítási órákon 
nagy szerepet kapnak a 
tanulók akt ivi tására épülő 
beszélgetések, bemutatók -és 
kísérletek. Az ilyen módon 
történő anyagfeldolgozás jó-
val hatékonyabb és eredmé 
nyesebb a hagyományosnál. 
A szaktanárok következete-
sen figyelemmel kísérik az 
ú j technikai eljárásokat* 
gondot fordí tanak a korsze-
rű technikai eszközök fel-
használására és nagyon: sok 
szemléltetőeszközt készíte-
nek. 

Problémákat okoz viszont, 
hogy az elmélet és a gya-
korlat kapcsolata nem 
mondható mindenüt t teljes 
mértékben kielégítőnek. 
Akadálya ennek egyrészt a 
szaktantermek már említet t 
hiánya, továbbá a z a még 
néhol tapasztalható gya-
korlat, hogy a z elméleti -ok-
tatáson ismertetett tananyag-
részt nem követi a gyakor-
lati feldolgozás, néhol még 
azokban az intézetekben 
sem, ahol tanműhetyek-van-
nak. 

Ál ta lábanazonbar r -o . szak-
munkásképzés eredményei 
megfelelőek, a tanulók tu-
dása kielégítő, a vállalatok 
elégedettek a 'szegedi inté-
zetekből tókerülőrfiatal szak-
munkások felkészülteégével. 

Teljesíteni kell 
a tervszámokat! 

Foglalkozott a köznevelé-
si bizottság ülése a faluról 
bejáró szakmunkástanulók 
problémáival is. A falusi 
fiatalok a tapasztalatok sze-
r int olyan szakmák tanulá-
sára is szívesen jelentkez-
nek, amelyekre a városiak 
nem. Ezért is fontos, hogy 
a falusi f iatalok tanulását 
biztosítsuk. A ki- és be já r to 
azonban nagyon igénybe ve-
szi ezeket a fiatalokat, s 
éppen ezért szükséges lenne, 
hogy kollégiurtifépüljön szá-
mukra. 

A szegedi szakmunkás-
igények összeállításánál ki-
tűnt — min t adbizorttságrülé-
se megállapítottak.—, hogy 
több olyan vállalat vnnj 
ahol egyáltalárnűnem, vagy 
csak igen k ia-számban vé-
geznek és terveznek szak-
m u n kásképzésL+Bri -a. gya-
korlat károsa rrt/befolyásol ja 
a munkaerő-héIj£2etet-J5Bek 
a vál la la tokaüg^anis nyit-' 
ván val ('xarwafllrftáátyállal atok 
által kiképzetiteRsakmunká-
sokbó1~akar?Stól*ajáte«zük-
ségleteikeUkielégíteni.'iíVagy-
ia tu la jdonképpen munka-
erő-csábítással rés a rány ta -
l a a t á b é r e z é s k i a l a k í t á s á v a l 
kívánják a munkaerő-prob-: 
lámáikat tnegoldani . 

Az ü lé s határozata iban * 
többi közötte Javasoltoj.-hogy 
az illetékesoGzervekr. javítsák 
tovább a szakmunkástanulók 
iskoláztatásával kapcsolatos 
felvilágosító munkát. E lkel i 
érni a tervszámok teljesíté-
sét. Ennek érdekében az 
általános iskolákban és a 
középiskolákban céltudato-
sabbá kell tenni a pályavá-
lasztási munkát . A pedagó-
gusok fokozottabban vegyék 
igénybe a Pályaválasztási 
Tanács és a szakmunkás-
képzéssel foglalkozó lntéze-; 
tek segítségét, hogy megfe-
lelő tájékoztatást adhassa-
nak az Iskolákban a végző 
tanulóknak. 
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