
n a p i r e n d e n : 

A benzinellátás 
és szervizszolgálat 

Szeged idegenforgalma a inspekciójára lenne szükség, 
nyár beköszöntésével élén- Az ÁFOR szegedi kirendelt-
k»bbé vált, vasárnaponként sége viszont ezt nem tudja 
már sok vidéki látogat el a vállalni. A problémát mégis 
Tisza-parti városba. A va- meg kell oldani, mert tart-
sárnapi gépjárműforgalom is hatatlan állapot, hogy Sze-
erősen megnövekedett, s ez ged belterületén vasárnap 
próbára teszi a kiszolgálás reggel 8 órától délután 4 
gyorsaságát a benzinkutak- óráig lehessen csak üzem-
nál is. ugyanakkor a város- anyagot kapni, 
ban megforduló gépjármű-
tulajdonosok igénybe veszik IZ IMJiepi hetek •lOtt IS 
a szervizszolgáltatást is 

Az ÁFOR szegedi telepé- Az ÁFOR szegedi kiren-
nek vezetője. Csapó Béla el- deltsége eddig csak a Sze-
mondotta, hogy a megnőve- sedi Ünnepi Hetek alkalmá-
kedett forgalomra való te- v a l t e t t módosítást a benzin-
kintettel az Anna-kúti ben- nyitvatartásában. Er-
zinkútnál is kiszolgálják ez- 8 2 időszakra most i s fel-
után a készpénzért vásárló- készülnek korábbi nyitással, 

illetve későbbi zárással. Ez 
helyes, csakhogy a gépjár-
műforgalom már most is 
erősen megnövekedett az 
ünnepi hetek előtt, s ezt 
figyelembe kell venni. 

A XI-es autójavító válla-
lat ma, június 27-én, vasár-
nap és július első vasárnap-
ján árvízműszakot tart. A 

Lapunkban korábban azt vállalat igazgatója, Sarnyai 
kifogásoltuk, hogy ennél a Vencel tájékoztatása szerint 
kútnál a nap bizonyos idő- állítólag az ünnepi hetek 
sziakában hosszú sorokban előtti vasárnapokon kevesen 
várakoznak a gépjárművek a vennék igénybe a szervizt, 
kutaknál, mert egyetlen kút- Ilyenformán mostani válla-
kezelő képtelen eleget tenni fosuk egybeesik azzal a kö-
a gyors, hosszú várakozás vetelménnyel, hogy érdemes 
nélküli kiszolgálásnak. A vasárnap is a szerviznek 
telepvezető intézkedését üzemelni, 
örömmel vettük. Csakhogy Az ünnepi hetek alatt a 
meggyőződtünk arról, hogy XI-es Autójavító Vállalat 
ennek az intézkedésnek még szervizszolgálata a korábbi 
semmi foganatja, mert teg- gyakorlathoz igazodik ésva-
nap, szombaton még min- sárnaponként reggel 0-tól 

kat. 
— Ugyancsak intézked-

tünk — mondotta, hogy a 
Lenin körúti kétoszlopos 
kútnál erősebb műszakok-
ban két személy szolgál-
jon ki. 

H o s s z ú sorok 

Kiállítás nyílik Szegeden 
a megye 

exporttermékeiből 
Az MSZMP Csongrád me-

gyei bizottsága a napokban 
ülést tart, amelyen megvi-
tatja a megye ipari és mező-
gazdasági export termelésé-
nek helyzetét és a növelés 
lehetőségeit. Ebből az alka-
lomból Csongrád megye ipa-
ri és mezőgazdasági export-
termékeiből kiállítást ren-
deznek Szegeden a Juhász 
Gyula Művelődési Otthon-
ban (Vörösmarty u. 5.). A 
kiállítást kedden reggel meg-
tekintik a megyei pártbizott-
ság tagjai, valamint a párt-
bizottsági ülés más meghí-
vottjai. A közönség kedden 
10 órától látogathatja a ki-
állítást. 

Tízezer négyzetméter felületű díszlet — 180 tervrajz 

— lebeg a Föld Szelleme 

A szabadtéri kulissza titkaiból 
A szegedi színházi gyár- tragédiájához és a West Si- ber tragédiájában a tudás es 

városban a fogadalmi temp- de Story-hoz összesen 10 000 az örök élet fája szinte 
lom körül kialakított mű-
helyekben készítik a sza-

négyzetméter felületű díszle- nézők szeme előtt nő több 
tet állít össze. Többek kö- mint ötméteresre. Különle-

badtéri játékok díszleteit, zött 80 köbméter fanyagot, ges technikai megoldásod 
Asztalosok, vasmunkások, 
festők, varrók és még tu-
catnyi más szakma dolgozói 
munkálkodnak a téren. A 

1500 folyóméternyi vascső- teszik lehetővé például a 
vet dolgoznak fel. A 6000 „boszorkányok" lebegőbe 
négyzetméternyi vászon fes- emelkedését. Léggömb 9e-
tóséhez a tervek szerint 25 gítségével a Föld Szelleme 

teljes üzemben mintegy 230 mázsányi festéket használ- is lebegve jelenik majd 
műszaki dolgozik majd 
előadások sikeréért 

A kisebb gyár létszámá-
val vetekedő gárda négy 

nak fel. Tíz mázsa enyvet, meg. Nagy gonddal kószül-
8 mázsa szöget és sok mű- nek az 5—6 méter magaa 
anyagot is beépítenek a tornyok, hogy a statiszták 
díszletezők. Az ember tra- seregét elbírják. E nehéz 

előadáshoz, a Bánk bánhoz, gédiájában 700 négyzetméte- éternek egy^ részét^ a ^ gyors 
a Turandothoz, Az ember l"*' "" *" 

Egyes szakmákra lehet még jelentkezni 
Félidejéhez érkezett a katos, fényező, hegesztő, ma-

szakmunkástanulók felvétele. 
A második szakasz június 

dig csak egy kútkezelő szol-
gált ki. Különösen a déli 
órákban hosszú sorokban 
várakoztak az üzemanyagra 
a gépjárművek. 

Sajnos, a városban levő 
benzinkutak nyitvatartásá-
nak eddigi rendjén nem vál-
toztattak, pedig indokolt 
lenne. Az helyes, hogy az 
Izabella-hídnál levő benzin-
kútnál 24 órás szolgálatot 
tartanak. A Lenin körúti 
kétoszlopos kútnál viszont 
vasárnap változatlanul reg-
gel 8 órától délután 4 óráig 
szolgálnak ki. Ez a nyltva-
tartás nem felel meg a kö-
vetelményeknek, hiszen az 
Anna-kúti benzinkút vasár-
nap zárva van. Tehát a vá-
rosi forgalom a Lenin kör-
úti kútra összpontosul. 

Kell az inspekció 
Igaz, vasárnap is újratöl-

tik a benzinkutakat, ha az 
üzemanyag fogytán van. Vi-
szont előfordulhat, mint 
ahogy már korábban is meg-
történt. hogy szombaton ko-
ra este kifogy az üzemanyag 

este 0-ig tart nyitva, 
l . F. 

21-én kezdődött a szakmun-
kás pályára jelentkezett 
érettségizettek felvételével. 
Ebben az augusztus 20-ig 
tartó időszakban veszik fel 
a szakmunkástanuló intéze-
tekbe azokat az általános is-
kolából kikerült fiatalokat is, 
akiket valamilyen oknál fog-
va eddig még nem vettek 
fel. 

Csongrád megyében a sze-
gedi 000-as intézetbe öntő-, 
villanyszerelő, ács, kőműves, 
Makón a 601-es intézet esz-
tergályos, géplakatos, Hód-
mezővásárhelyen a 602-es in-
tézetbe esztergályos, gépla-

rós szakmákra várják még a 
fiatalok jelentkezését. (MTI) 

res, tüllszerű, áttetsző háló- színpad változás érdekében 
val borítják majd be a hát- kerekekre szerelik, hogy 
terül szolgáló fogadalmi könnyebben mozgathassák, 
templom homlokzatát. Hasonló nagy gonddal doí-

A különböző díszletekhez goznak a 9 méteres pagoda-
180 részletes tervrajz ké- szerű építményeken, a ha-
szült Ezek . szerint sok talmas kapukon, a Turandot 
habszivacsból, pvc-ből fá- h á r m a s « f n p a d s ( k J á n t 
rv/-»l Lr nc t í i 1 r cz/vlv/vn Hiei i t i ból készült szobor díszíti 
majd a színpadot a külön- t o ö b l hatalmas, 
böző jelenetekben. Az em- díszletcsodán is. 

* a 
látványos 

Forint utazási csekkek 
A Magyar Nemzeti Bank forint utazási csekkekre be-

július l-én a Bulgáriába, cserélniük. 
Lengyelországba, Mongóliá- A s z ó b a n l e v ő « o r s z á g 
ba, a Német Demokratikus valutaátváltóhelyei a magyar 
koztarsasagba es Romámaba állampolgároknak a forint 
utazó magyar allampolgarok u t a z á s i csekkek ellenértékét 
fizetőeszköz ellatasának meg- o r s z á g u k n emzeti pénznemé-
konnyítese erdekeben forint b e n a c s e k k hátoldalán meg-
utazási csekkeket bocsát ki a d o t t összegben, jutalék és 
100.—, 200.— és 500.— forin- költség levonása nélkül fi-
tos címletekben. A forint Zetik k k 
utazási csekkeket a Magyar 
Nemzeti Bank július l-től Az IBUSZ és az OTP va-
az IBUSZ és az OTP valuta- lutaeladással megbízott szer-
eladásra felhatalmazott szer- v e i továbbra is fenntartják 
vei útján hozza forgalomba azt a gyakorlatot, hogy a 
a magyar állampolgárok ré- kiutazók valutaellátmányuk 
szére. Ezzel egyidejűleg az részét — a korábbi kere-
OTP és az IBUSZ beszünteti tek között — az utazás cél-
a felsorolt országok pénz- iául szolgáló ország bank-
nemben kibocsátott utazási jegyeiben is felvehetik. A 
csekkek árusítását. A július valutaellátás feltételei, mér-
1-e előtt kiszolgáltatott ide- téke és rendje egyébként 

^ ^ degen értékre szóló csekke- változatlan marad. 
kétoszlopos kútból és más- ket a külföldi beváltóhelyek A forint utazási csekkek 

július l-e után is zavartala- kiszolgáltatásakor az OTP és 
nul beváltják, így e csekke- az IBUSZ-szervek részletes 
ket az utasoknak nem kell felvilágosítást adnak. (MTI) 

Mi lesz a végzősökkel? 
Háromezer 400 fiatal fej'ezte be az idén 

tanulmányait Szegeden 

Az idei tanévben mintegy Szeged egyetemein az 
3400 fiatal fejezte be tanul- i d é n összesen 466-an sze-
manyait Szeged különböző . , , .. . . , 
tanintézeteiben. Jó részük r e z k k d i p l o m a t A fo^^-
azon ban még korántsem mányi karon 65, a termé-
hagyta abba végleg a tanú- szét tudományi karon 151, az 
lást. Az általános iskolában orvostudományi karon 180, a 
vegzo tanulok szama 1444, a . , , . , 
gimnáziumokban . techniku- f 0 g 0 r V 0 S ' s z a k o n l f i e s a 

mokban, szakközépiskolák- bölcsészettudományi karon 
ban érettséigiző fiataloki szá- 74 fiatal szakember képzése 
ma is 1400 körül mozog, fejeződött be. A fiatal dip-
Ezeknek a fiataloknak igen , , , . 
tekintélyes hányada tanul l o m á f K > k l e g t o b b k m a r m e g " 
majd tovább a közép-, illet- kaP'a kinevezését is első 
ve felsőfokú oktatási intéz- munkahelyére, 
menyeinkben 

Huszonegyezer 
szerződés 

A megyében gazdálkodó 
termelőszövetkezetek mellett 
jelentős szerep jut a háztáji 
gazdaságok húsáru-termelé-
sének is. Mintegy 20—21 ezer 
termelővel kötött eddig az 
állatforgalmi vállalat hizlalá-
si, nevelési és tenyésztési 
szerződést. 

Hízott sertésből példáot 
az 1965 évi akcióban alő-
irányzott 

35 ezres tervvel szemben 
június közepéig 44 ezer 
sertésre szerződtek le a 
háztáji gazdaságok, 

de a továbbiakban még Je-
lentős mennyiségű kötés 
várható. 

nap reggelig nem töltik fel. 
Hogy ez ne történhessen 
meg. állítólag négy ember 

Az 1444, idén vég?/> álta-
lános iskolás tanulók közül 
475-en gimnáziumba, 154-en 
technikumba és 172-en szak-
középiskolában folytatják 
majd tanulmányaikat. A lá-
nyok közül 140-en iratkozr 
tak be gyors- és gépíró is-
kolába. 70—80-an járnak 
majd továbbképzőbe, s kö-
rülbelül ugyanennyien lesz-
nek. akik közvetlenül a ter-
melő munkába helyezked-
nek el. 

Az idén érettségizők mint-
egy 1400 fiatal 45 százaléka 
jelentkezett egyetemre vagy 
más felsőfokú oktatási in-
tézményekbe. Az előző évek. 
s az idei felvételi keretek 
figyelembevételével körülbe-
lül 22—24 százalékuk nyer 
majd felvételt. A kimaradó 
20—22 százalék előrelátható-
lag a különböző szakmák-
ban szerez majd képesítést, 
illetve a termelőmunkában 
helyezkedik el. 

Augusztusban adják át 
rendeltetésének a mihályteleki 

új művelődési otthont 
A mihálytelekiek régi óha- vállalta és a munkát 

jának tett eleget a városi augusztus elsején elkeadte. 
tanács végrehajtó bizottsá- Ma, közel egy érv után h»-
ga, amikor a művelődési zony már meg nem mond-
osztály szorgalmazására egy hatnánk, hogy ez a szép 
évvel ezelőtt elrendelte, ú j vonalú épület valamiké* 
hogy a mihályteleki régi malom volt. Földszinti ré-
gabona- és papri kamaiom sze, ami azelőtt is művelő-
emeleti helyiségeit és pad- dési ház volt, egészen meg-
lásrészét alakítsák, építsék változott. 
át és létesítsenek ott a fa- Az építkezés közeli befe-
lu számára egy modern jól jezése után, ami eddig nem 
felszerelt minden szórako- kevesebb, mint 1 millió 700 
zási és művelődési igényt 
kielégítő művelődési ott-
hont. 

Az építkezési teendőket a 
Szegedi Építőipari Vállalat 

Maldvay G y ő i ő egyiptomi útijegyzetei 

1 K É K NÍLUS 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiii 

völgyében 
A AZ ARABOK ÉTKEZÉSE 

^ Bölcs előrelátáson alapul az a szokás is, 
mely a zsíros sertéstől és a szesztől tiltja 

Nagyon kedvelt Egyiptomban az utcán árult szövet is 3 font körül mozog méterenként. Vá-
sheurma. Ez nem más, mint vasrúdra húzott szonanyagot másfél fontért lehet venni. Falun, 
bárányhúsok piramisa, melyet parázs mellett városon fő közlekedési eszköz a szamár és a 
forgatnak. A rúd alsó végén levő. töpörödött teve. Előbbit 10 fontért, utóbbit 100 fontért 
húsdarab kerül először eladásra, s felülről szúr- már lehet vásárolni. A banán kilója 7—8, a 
ják vasra mindig a nyers utánpótlást. Jobb marancsé 5—6 piaszter. Egy komplett ebéd nem 
helyeken leveshez is jut az ember, s főleg a is elsőosztályú helyen 60 piaszter körül mo-
sorbet ferah, azaz csirkekrémleves szerepel zog. Helyi telefonért 3 piasztert, egy rossz ké-
ezeknek a vendéglőknek műsorán. peslapért 7—8 piasztert kérnek ed. Férficipót 

* 3—4 fontért, nőit ugyanennyiért láttam, de 
Gondolom érdekli az. olvasót az is, mit mi- igen nagy választékban és kitűnő minőségben 

iyen áron lehet vásárolni Egyiptomban Nem ^ f é r f j i n g h a ^ ^ d i v a t o s : 1 0 0 _ 1 4 0 p i 
sok gyakorlati érzekem van az uzleteleshez, . . .. , „ ,„ , . . . . 
ilyenformán lehet, hogy nem is a legérdeke- a s z t e r t e r - Moziba 16-18 piaszterért mehetsz, 
sebb cikkek árait figyeltem meg. Tájékoztatá- amiért viszont két filmet lehet végignézni egy-
sul minden esetre szolgáljon az alábbi árlista, 

el az izlám követőit. Mindkettő az afrikai nagy a n n a k a z előrebocsátásával természetesen, hogy 
meleggel függ nyilván össze, amely nem tűr s z á z p i a s z t e r van egv egyiptomi fontban, s a 
tűi zsíros, alkoholos kilengéseket.^ Nem is lat- f i z e t é s e k h a v i 3 _ 4 f o n tná l kezdődnek, s még 

Harun tábornok, egy katonai üzem parancsno-
kának dotációjánál sem haladják meg a havi 
80 fontot. 

Az angolbktól örökölt textilgyár 3—4 fontért 
dobja piacra a szebb férfiszöveteket. A női 

"tt 

tam részeget Egyiptomban. Ha láttam, az is 
európai volt. 

Mit isznak akkor az arabok? Nagyon nép-
szerű ital a Coca-cola, melyet már másfél pi-
íszterért lehet kapni egy üveggel. Ittam cukor-
nádlevet, amit szemünk láttára sajtolnak és 
csurgatnak kétes tisztaságú poharakba. De 
kedvelt ital, különösen fehér embernek, a hely-
színen készült narancs- és citromlé. Nem a ma-
gyar hagyományok szerinti kátrányból, hanem 
valódi, sárgán gömbölyödő narancsokból, citro-
mokból nyomják ki egy ügyes kis szerkezet se-
gítségével. s három piaszterért ihatod poharát. 
Ásványvízzel, szódával nem érdemes kísérle-
tezni. Drágább, mint a legjobban megfizetett 
narancslé vagy Coca-cola. Tíz piasztert is el-
kernek egy kis üvegért. 

S mit eszik az arab, ha már a sertéstől el-
tiltották? Attól függ, melyik népréteghez tarto-
zik. A szegényparaszt, a fellah, napi öt-hat 
piaszterből tengeti életét. Nem is keres ennél 
jóval többet. Hogy aztán mit kap ezért? Reg-
gelire egy pohár cukornádlevet, délre marék 
rizst paradicsommal leöntve, vacsorára pedig 
egy lángosszerű kenyeret, csipetnyi darált bír- A víz nagy kincs. . . Még ilyen módszerrel 
kahússal, fűszeres savanyúsággal. felhozzák a mélyről 

ültőben. * 

Itt érdemes megállni egy pillanatra. Furcsa 
szórakozás a mozi Afrikában. Keveréke tulaj-
donképpen mindenféle földi javak élvezetének. 
Bátran pipázhat, füstölhet a széksorok vendé-
ge; büfések járják a termet, fennhangon kí-
nálva ital- és ételkülönlegességeiket, amiből 
merít is magának jóformán minden néző, s 
akinek a film és mind e nyalánkságok unal-
massá válnak, önfeledten végigdőlhet a foghí-
jas széksorokon. Még a horkolásra sem kell 
vigyáznia, hiszen e máskor annyira kellemet-
len zajt közömbösítik a teremben tobzódó egyéb 
hangforrások. 

Ami még érdekes: a filmek párosítása Az 
Íj Otellót óhatatlan egy vadnyugati pif-puffal há-

! zasítják (míg Hemingway partnere valami is-
meretlen forgatókönyvíró, aki a hangzatos 
Dörgő coltok éjszakája címet adta művének.) S 
ez megy Kairó közel 300 mozijában. Láttuk a 
beatlesek filmjét, jó zenével, de hallatlan szi-
rupos, banális történettel. Csak arra szolgált, 
hogy egy Maupassant-novella filmváltozatára 
becsalogassa a félig arab, félig európai közön-
séget. Szóval: így is lehet árut kapcsolni. Csak 
le ne kopírozzák idehaza! 

Következik: 
ADJAD MAR, ADJAD MAR 

ezer forintba került, azon-
nal megkezdik az épület be-
rendezését. A földszinten 
lesz a körülbelül 300 sze-
mély befogadására alkal-
mas nagy előadóterem, mel-
lette ruhatárral és egy tá-
gas dohányzóval. Az eme-
leti részen helyezik el az 
irodát, a fotószobát, a tv-
klubhelyiséget, a szabad-
polcú könyvtárat és az ol-
vasótermet. Az emeletes 
lesznek még a mosdók, 
szakköri szobák és egy ú j 
gépház a mozivetítéshez. Aa 
épület hátsó frontján az 
udvarra néző nagy nyitott 
helyiséget hatalmas tolható 
üvegtáblás ablakokkal kö-
rülépített terasznak terve-
zik. 

A tervek szerint a mi-
hályteleki ú j művelődési 
ház a váro6 legnagyobb és 
legkorszerűbb kultúrotthona 
lesz; átadásának idejét au-
gusztus 31-re tűzték ki. 

V. I. 

is 

Felújítás a November 7 
Művelődési Házban 
A Szegedi Építőipari VaJ-

lalat több mint egy hónap-
ja megkezdte az Újszegedi 
November 7. Művelődési 
Otthon felújításának mun-
kálatait. Az épület 1958-ban 
lebontott oldalrészét most 
újra építik, s így két ú j 
helyiséget nyernek, amely-
be a tervek szerint az öl-
tözők és a mosdók kapnak 
helyet. A mintegy 650 ezer 
forint költséggel felújított 
házat december 31-én ad-
ják át újra a rendeltetésé-
nek. 
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