
LELETEK ES GYEREKEK 
Feldolgozásra készítik elő a röszke-lúdvári 

ásatások anyagát 
Néhány napja szokatlan tek elő juh-, kecske- és 

nyüzsgés-mozgás szemtanúi disznócsontok is. Mindebből 
a múzeumban vagy a So- arra következtethetünk, 
mogyi Könyvtárban megfor- hogy bár a földművelés kez-
duló járókelők. A múzeum detleges formáit ismerték, 
bejárata mellett, a feljáró mégis inkább halászó, gyűj-
és a park közötti térségben tögető életmódot folytattak, 
ugyanis 10—12 fiú és leány Az edények „szakértője", 
(worgoskodik: kefélik, mos- Petri Andris szintén Radnóti 
sák az apró cserépdarabo- gimnazista. Elmondja, hogy 
kat, majd gondosan kitere- hogyan is készültek, s mik 
getik száradni. a fő jellegzetességeik ezek-

, nek az ősi edényeknek: 
Napi 1 mazsa anyag _ E z e k a z ^ ^ ^ 
A röszke-lúdvári ásatások került; edények, illetve 

anyagát tisztogatják, készí- edénydarabkák arra valla-
tik elő feldolgozásra. Tavaly nak, hogy ezeknek a kőkor-
ősszel és az idén tavasszal szakbeli őseinknek fejlett 
ugyanis Trogmayer Ottó edénykultúrájuk volt. Edé-
muzeológus vezetésével nyeik legtöbbjét körömcsí-
nagyszabású ásatás folyt a Péssel vagy bekarcolással 
Röszke melletti Lúdvár tér- díszítették, majd kiégették, 
ségében. Az egykori ártéri Egy pár vörös-fekete színe-
szigeten mintegy hateaer éve zésu edenytoredek is elő-
néhány Kis-Azsiából ideve- került, ami pedig ebben az 
tődő család telepedhetett időben elég ritka dolog. 
meg. Ennek a csiszolt kő-
korszakbeli kisded falucs-
kának a feltárása közel há-
rom tonna egységes, s igen 
értékes anyaghoz juttatta a 
szegedi múzeumot. De ad-
dig, amíg ebből kész, ele-
mezhető és kiállítható anyag 
lesz. sok hozzáértést, türel-
met igénylő munka áll a 
restaurátorok s a muzeoló-
gusok előtt. 

— Naponta körülbelül 1 

Csak Magyarországtól dél-
keletre fekvő országok terü-
letén bukkantak hasonló le-
letekre. S ez a lúdvári telep 
eddigi legészakibb lelőhelye 
az ilyen faj ta edényeknek. 

A legértékesebb leletek 
— Eszközeik nagy része 

kőből és csontból volt •— 
mondja Hajdú Éva, har-
madikos Ságvári gimnazista. 
— Fennmaradt például több 

mázsa anyagot tisztítunk kőbalta, aminek különösen 
„ , . _ érdekes és fejlett volt a 

meg a ratapadt földtől, s n y é l b é a S j e a M Í é h e K ^ ^ 
egyéb szennyeződésektől — g e s ) y u k fúrásának techni-
mondja Saliga László res- kája. Csonteszközeik több-
taurátor, aki kollegájával, nyire kisebb méretűek, de 
—- ti jc , ~ ••.. nagyon szépen csiszoltak. 
Kiss Ilonával együtt ̂ rányi t - p é l d á u l e z a k é s s z e r ű 

vakaró-piszkáló szerszám. — 
S már mutat ja is a körülbe-
lül 20 centi hosszú, 2—3 
centiméter széles, lapos, 
szabályosan elkeskenyedő 
ügyes kis szerszámot. 

legértékesebb leletek 

ja a gyerekek munkáját . 

Mit bizonyítanak 
a csontok? 

S hogy a napi hat óra 
alatt nemcsak mechanikus 
munkát végeznek, de közben i o n b a n a res taurá tor 
sok érdekes dolgot is meg- laboratóriumban, Saliga 
tanulnak ezek a gyerekek, L á s z l ó f é l t v e ő r z ö t t d o b o _ 
azt bizonyltja Mirián Ildikó z á b ó l k e r ü l n e k e i 6 . E g y 
negyedikes Radnóti gimna- m e g l e p 5 e r l f i n o m a n meg-
zista kislány rögtönzött m u n k 4 I t négylábú mécses s 
„kiselőadása' az asatas a U 2 0 c e n t i m é t e r e s női 
csonüeleteiről ö ugyanis a s z o b o r A z ^ ^ s o r á n k e_ 
csoport „csontfelelose ^ d 8 E u r ó p a e d d i g l e g r é _ 

— A Sodorén , ahonnan házmodellje is. egy kö-
elokerultek ezek a csontok, * ü l b e l ü l 1 0 centiméteres 
rétegesen egymás felett he- a g y a gmake t t , gazdagítva 
lyezkedtek el ezek a ku- f m e l ő z ö k é t ásatá-
lonbozo állatmaradványok. kibontakozó, úgyneve-
Van közöttük szarvas, őstu-
lok, hatalmas halcsontok, 
kagylók, csigák. De kerül-

zett Körös-kultúra leleteit. 
Nagy Katalin 

Nyereménybetétkönyv-sorsolás 
Az Országos Takarékpénz-

tár kedden délután tartotta 
a nyeremény-betétkönyvek 
1965. második negyedévi sor-
solását. A húzáson a június 
29-ig váltott és a sorsolás 
napján még érvénybem volt 
betétkönyvek vettek részt. 
Mindazok a betétkönyvek, 
amelyek sorszámának utolsó 
három számjegye (számvég-
ződése) az alább felsorolt 
számokkal megegyezik, az 
1965. második negyedévi át-
lagbetétjüknek a számok 
mellett feltüntetett százaié-

598 25 
663 25 
683 25 
689 25 
697 25 
709 25 
713 25 
724 25 
763 25 
819 25 
880 25 
887 100 
912 50 
929 25 

Új iskolák, 
tantermek 
szeptemberre 

A Művelődésügyi Miniszté-
rium tájékoztatása szerint 
ez év végéig 552 új általá-
nos és 184 középiskolai tan-
termet adnak át rendelteté-
sének. 

Nyolctantermes ú j általá-
nos iskola épül Alsózsolcán, 
Hódmezővásárhelyen, De-
recskén, Verpeléten, Nógrád-
megyeren, a pécsi vasas vá-
rosrészben, továbbá Zala-
egerszegen, Kiskunlacházán 
és Érdligeten egy-egy 12 
tantermes iskolát építenek. 

Jelentékenyen bővül a 
középiskolák hálózata is. 
Kecskemét, Kazincbarcika, 
Tatabánya, Salgótarján 16 
tantermes, Vasvár, Nagy-
ecsed, Vác, Oroszlány, Szé-
kesfehérvár, Komló, Békés-
csaba, Szarvas 12 tantermes, 
Makó, Bicske, Polgár, Füzes-
abony, Kisterenye, Cegléd, 
Ibrány, Nagykálló, Üjfehértó 
és Körmend 8 tantermes ú j 
gimnáziumot kap. Miskolc 
14 csztálytermes gimnázium-
mal és 400 személyes diák-
otthonnal, Szentes 8 tanter-
mes közgazdasági szakközép-
iskolával gazdagodik Zala-
egerszegen 150 középiskolás 
fiatal részére épül diákott-
hon. A gyulai gimnáziumot 
9, az ELTE budapesti Tre-
fort utcai gyakorlóiskoláját 
pedig 10 tanteremmel bővítik. 

A korszerű oktatási intéz-
ményeket általában központi 
fűtéssel lát ják el, gondos-
kodnak tornateremről, a gya-
korlati oktatáshoz műhely-
termekről és a legtöbb épü-
letben konyháról és ebédlő-
ről is. Az iskolák egy része 
már a tanév kezdetére elké-
szül, a többit az év végéig 
folyamatosan adják át ren-
deltetésének. (MTI) 

Női dolgok99 

.VASAS ÜZEMEKBEN 
— Nehéz azzal a tudattal élni, hogy bennünket, nőket 

a szakmában nem mindig értékelnek egyformán a férfiak-
kal. 

— Munkásnak és háziasszonynak lenni, tanulni, külö-
nösen, ha éjszakás az ember, nem könnyű dolog. 

— A férfikollegák, ha kilépnek a gyárkapun, többnyi-
re a tanulásnak, pihenésnek, szórakozásnak élnek, min-
ket pedig vár a takarítatlan lakás, a főzés, a mosás . . . 

— H á t . . . mondhatjuk, hogy jogunk van a pihenéshez, 
tanuláshoz, ha nincs hozzá időnk? 

Ez esetben indokolt 
Nem egyetlen beszélgetés, ti, hogy a kérdések felvetése 

Tömbkén helyett 
kolloidkén 

A Dunai Vasmű és a Ne-
hézvegyipari Kutató Intézet 
vegyészei közösen olyan 
technológiát dolgoztak ki, 
amellyel kénhabból a jelen-
legi tömbkén helyett, hat-
szor értékesebb kolloidként 
állíthatnak elő. A kolloid-
kén vízben jól oldódik, s 
így a mezőgazdaságban nö-
vényvédő szerként felhasz-
nálható. 

vagy két asszony párbeszédé-
nek szövege ez a csokorba 
szedett vélemény és kérdés-
sorozat. Termelési tanácsko-
zásokon, szakszervezeti tag-
gyűléseken, szocialista brigá-
dok értekezletein hallottakat 
vetettem papírra. Mivel több-
nyire vasipari üzemekben 
dolgozó nők véleményéről 
van szó, az ő szakszervezetük 
megyei bizottságától kértem 
választ: Hol és hogyan igye-
keznek segíteni, miként tö-
rődnek az ilyen „női dol-
gokkal". Illetékeseknél ko-

jogos amellett, hogy nagy 
változást jelent a vasiparban 
a nők foglalkoztatása. Meg-
nyílt előttük a hagyományos, 
megszokott szakmákon kívül 
sok ú j munkahely, amelyek-
beh jól megállják helyüket. 
A Magyar Kábelművek sze-
gedi gyáregységében például 
egy évvel ezelőtt olyan gépek 
mellől váltották fel a nők a 
férfiakat, amelyeknél a szak-
ma történelmében eddig csak 
férfiak dolgoztak. Ezzel meg-
nyitották ebben a szakmában 
is a szokatlan, de női raun-

pogtattam kérdéseimmel, hí- kára alkalmasnak minősített 
szen éppen egy hónapja mér- területek Jcapuit. 

munkásként pedig ötvenen 
dolgoznak. Már a jelenlegi 
helyzet is megköveteli, a jö-
vő fejlődése méginkább nél-
külözhetetlenné teszi, hogy a 
nők nagyobb mértékű foglal-
koztatásával fedezzük a vas-
ipari szakmunkásigényt is. 
A megoldás kulcsa: a nők 
szakmai képzése. 

A szakképzettség megszer-
zésének első lépése az ipari-
tanuló-képzés. Ha most azt 
nézzük, milyen a lányok ará-
nya a szakmát tanuló fiata-
lok között, a helyzet egyál-
talán nem megnyugtató. A 
vasipari jellegű üzemekben 
általában csak adminisztratív 
körben találni lányokat. 
Ilyen munkakörben összesen 
Csongrád megyében 289 nő 
dolgozik a vasas szakmában. 
A vezető beosztásban dolgozó 
nők aránya sem megnyugta-
tó. Vállalati főkönyvelő csak 
egy van, dr. Bonta Magda a 
DÁV-nál. Az iparág mérnö-
kei között pedig kettő a nő. 
Technikusok viszont hatva-

ték fel a megye vasipari üze-
meiben dolgozó 1564 nő 
munka-, szociális és kulturális 
helyzetét. 

Sohasem fogadtam szíve-
sen, ha a dolgozó nők problé-
máit a többitől külön vá-
lasztva tárgyalják. Hiszen 
ezek is az általános gondok-
kal együtt, azokon belül ren-
deződnek. De mivel a vasas 
szakmát hosszú ideig Szege-
den sem tartották női mun-
kahelynek, s a kérdéseket az 
itt dolgozó nők vetették fel, 
úgy hiszem, ez esetben indo-
kolt a Vasas Szakszervezet 
Csongrád megyei bizottságá-
nak vizsgálata, s az a törek-
vése, hogy mindaddig reflek-

nan vannak. Hét osztályve-
Az ilyeií átcsoportosítás bi- zető és 30 csoportvezető van 

zonyára más üzemben is vasipari üzemeinkben. 
olyan egészséges mozgást in-
dítana el, amely lehetővé ten-
né a mai munkaerőhiány idő-
szakában is a folyamatos 
utánpótlást. A kábelgyárban 
az őrségváltás óta másodszor 
szervezték meg a szakmai 
tudás gyarapításának legis-
mertebb formáját, a tanfo-
lyamot. A munkásnők egy-
éves tanulás keretében is-
merkednek a szakmával. Ta-
nulnak géptant, foglalkoznak 
elméleti, technológiai kérdé-
sekkel, ismerkednek gyárt-
mánycsoportokkal, a minősé-
gi és bizonylati rendszer kér-
déseivel. 

torfényben vizsgálja a dol- e , . , . „ 
gozó nők gondjait, s igyek- azaKmai Kepzes 
szik fokról fokra enyhíteni 
— amíg megszűnnek a gon-
dok okai. 

Biztató jelek 

— Szakképzett munkaerő 
részére általában bőven van 
lehetőség a Csongrád megyei 
vasipari üzemekben is — 
mondja Dobó Géza, a megyei 

Nem veszem sorra az el-
hangzott kérdéseket, s a szak-
szervezeti vizsgálat tényeit 
sem, ehhez szűk egy ilyen 
újságcikk kerete. Ezért csak 
a minden kérdésben elhang-
zott tanulás, szakmai tovább-
képzés szerintem bíztató je-
lenségeit vetem a papírra. 

A bíztató jelző azt is jelen-

Továbbtanulók 
E számok ismereteben 

könnyen megértheti bárki, 
hogy a dolgozó nők küzdenek 
némi gonddal és sérelemmel 
is. Igaz, hogy egyre többen 
hódítják meg a hagyományos 
férfi munkaköröket, de 
ugyanakkor a nők sokkal 
több segítséget várnak a fér-
fi munkatársaiktól, üzemek 
vezetőitől, a párt- és szak-
szervezeti szervektől. 

— A gazdasági vezetők se-
gítenek megszervezni a fel-
nőtt oktatást üzemeinkben, 
de később elfeledkeznek erről 
— mondta Kókai Ferencné, a 
szakszervezet megyei bizott-
ságának ülésén. 

A továbbtanulásra nagy 
szükség van és lesz vasipari 
üzemeinkben is. Egyetemi 

bizottság titkára — sőt né- végzettsége csak nyolc nőnek 
hány üzemben szakmunkás- van. 214-en rendelkeznek kö-
hiánnyal küzdenek. zépiskolai, 829-en az általá-

Űjsághirdetések tanúsítják, nos iskola nyolc osztályának 
valóban gyakran keresnek bizonyítványával, több mint 
szakmunkásokat. Viszont a 500 nőnek ennél alacsonyabb 
Jelentkezők általában szak- általános iskolai végzettsége 
képzetlenek. A megye vas- van. A továbbtanulók között 

kát nyerték: 
6zámvégz. nyeremény 

104 25 
122 25 
211 25 
222 25 
244 50 
282 25 
289 25 
340 25 
438 25 
439 25 
572 200 

A nyereményt a betétköny-
vet kiállító OTP-fiók vagy 
postahivatal július 17-től fi-
zeti ki. (MTI) 

Ítéletidő, földrengés, tűz 
HARMINCDEKÁS JEGEK A SZLOVÉN TENGERPAR-

TON 

ipari vállalatainál csak 50 nő 
dolgozik szakmunkásként. A 
betanított munkások száma 
megközelíti az ezret, segéd-

tízen egyetemi, 86-an a kö-
zépiskolai, 25-en általános is-
kolai tanulmányokat folytat-
nak. 

Fél évszázad óta nem 
pusztított olyan ítéletidő 
Jugoszláviában, mint vasár-
nap és hétfőn. Leszkovac, 
Kragujevac, Krusevac vidé-
kén, Bosznia egyes terüle-
tein és a szlovén tengerpar-
ton helyenkint 300 grammos 
jégdarabok hullottak, s 100 
kilométer óránkénti sebes-
séggel száguldó orkán acél-
ként ragadta magával a la-
kóházak, a középületek te-
tejét és a kéményeket. A 
vihar évszázados fákat csa-
vart ki tövestől, megrongál-
ta a villany- és telefonveze-
tékeket. A jég óriási terü-
leten letarolta az aratásra 
váró gabonatáblákat. Van-
nak olyan városok és fal-

Áramszüoet 
Az Áramszolgál tató Válla-
lat közli, hogy 1965. Július 
9-én 6—15 óráig a Kossuth 
Lajos sgt., Boross József 
u., Marx tér, Londoni krt . , 
Moszkvai krt . , Petőf i Sán-
dor sgt.. Bécsi krt . . Alföldi 
u.. Ady tér . Jósika u., Tol-
buhin sgt.. Bolyai u., Bar-
tók Béla tér . Török u. által 
határol t terüle ten időszakos 

áramszünet lesz 
k. 5502 

Lovakat öltek a méhek 
Nem mindennapi esemény tói mintegy 10 méterre 

zajlott le a baktói határban, esett össze és azonnal ki-
a Felszabadulás Tsz földjén, múlt, a násik ló távolabb 
Napokkal ezelőtt Rácz Pál vánszorgott és ott pusztult el. 
Szeged, Pille utca 4. szám A méhek még ekkor sem 
alatti lakos 52 méhcsaládot hagyták abba támadásukat, 
telepített a most virágzó A két ember után vetették 
somkóróba. A kaptárak kö- magukat és nagy felhőt al-
zelében, a dűlőúton kétlovas kotva vették őket üldözőbe, 
fogattal kaszálni ment Sző- Az idős tsz-gazda kiszaladt 
ke Márton 61 éves tsz-tag, az algyői útra, ahol egy ép-
József nevű fiával. pen odaérkező személygép-

Kaszálás után megrakod- kocsiba ugrott be, a fia mö-
tak s a szekéren visszafelé götte szaladt. Az autóba már 
indultak. Mikor a kaptárak nem tudott beugrani, hanem 
elé értek, a méhek megva- belevetette magát az ország-
dultak és megtámadták a lo- út melletti vizesárokba. 
vakat, majd a két embert. Szőke Mártont és fiát azon-
Szőke Márton és fia meg nal beszállították a kórház-
akarta menteni a tsz lovait, ba. Szőke Józsefet elsősegély 
Leugrottak a kocsiról és el- után hazabocsátották. Szőke 
vagdalták az istrángot. De Márton azonban hosszabb 
hiába, mert egyik ló a kocsi- gyógykezelésre szorul. 

vak, ahol az épületek alig 
maradtak épen. Számos gyár 
és üzem rongálódott meg. 
A tyúktojás nagyságú jégda-
rabok még a 6 milliméter 
vastag üvegeket is betörték. 

Az ítéletidő elől nem 
mindenki tudott idejében 
elmenekülni. Hírek szerint 
öt ember meghalt, több mint 
hatvanan megsebesültek. * 

Chile fővárosát húsz má-
sodperces földrengés rázta 
meg. A földrengés, amely a 
Santiagótól kilenc mérföld-
re elterülő Valparaiso üdü-
lőhelyen is károkat okozott, 
négyes erősségű volt. A ká-
rokról és az áldozatokról 
még nem érkezett jelentés. * 

A spanyolországi Alican-
teban egy háztartási gépeket 
bemutató kiállításon rövid-
zárlat következtében tűz 
ütött ki. A kiállítás 73 pavi-
lonja, amelyben száz spa-
nyol cég mutatta be gyárt-
mányait, a tűz martalékává 
vált. Ugyancsak leégett a 
közelben álló húsz vasúti 
teherkocsi is. A kár mintegy 
650 000 ezer dollár. 

* 

Észak-Olaszországban he-
lyenként 190 kilométer se-
bességű pusztító szélvihar 
söpört végig. Hivatalos ada-
tok szerint legalább 19 em-
ber vesztette életét és több 
mint ezren váltak hajlék-
talanná, legalább kétezer se-
besültet vittek kórházba a 
borzalmas pusztítás után. 
Több ember eltűnt. A leg-
keményebben sújtott körze-
tekben a gyümölcs- és sző-
lőtermés 80 százalékát el-
pusztította az orkán és a 
forgószél. 

Természetesen nem lehet a vezetésbe való bevonást 
csak a számok, a statisztika szemszögéből nézni és azt 
kiáltani, hogy több nőt a vezetésbe, vagy több ma már 
üzemben dolgozó nőt vonjuk be a szakmai oktatásba. Itt 
nemcsak egyszerűen számokról van szó. Hangsúlyozni kell 
a lehetőséget, a képzettséget is. Csak a rátermett, megfe-
lelő képzettséggel rendelkező nők vezetésbe való bevonása 
szükséges. De a képzettség kialakításához, megszerzésé-
hez az élet-, a munkakörülmények állandó javításával, az 
otthoni gondok enyhítésével, a vállalatvezetésnek, a párt-
ás szakszervezeteknek kell segítenie. 

Nagy Pál 

Idén m á r négymillió for in t 

kártérítést kaptak a tsz-ek 
7500 önsegélyező csoporttag érkezik 
a szegedi játékokra 

A szabadtéri játékok ide- den család egy- vagy több-
jén megrendezik Szegeden féle módozatú biztosítást kö-
augusztus 7-én és 8-án az tött. Rendkívül népszerűvé 
önsegélyező csoportok se-
regszemléjét. Ebből az al-
kalomból az ország vala-
mennyi megyéjéből, s a fő-
városból jönnek kirándulók 
városunkba. Az Állami Biz-

vált a csoportos élet- és 
balesetbiztosítás. Néhány 
hónap alatt több mint 15 
ezres tagság alakult kl a 
megyében. 

A megye közös gazdasá-
tosító szervezésében 7500-an gainak vagyonbiztosítása 
képviselik majd az ország keretében eddig 3 millió 810 
önsegélyező csoportjainak ezer forintot fizettek ki és 
egymilliós tagságát. Külön- 4—5 millió forintra tehető 
vonatok és buszkaravánok a folyamatban levő kár ren-
hozzák Szegedre a kirán- dezése. Az egyéni gazdasá-
dulókat. Természetesen au- gok is jelentős összeghez ju-
gusztus 7-én a Dóm téren tottak. hiszen 1 millió 230 
minden jegy az önsegélyező ezer forintos kártérítésben 
csoportoké. részesültek, de még mintegy 

összesítették az Állami 500 ezer forintot kitevő 
Biztosító Csongrád megyei j é f ; k á r kifizetésre számíthat-

1 n a k - Igen sok helyen okozott 
igazgatóságán az elmúlt fel-év kárkifizetési adatait. A 

kárt a jég a szegedi járás-
ban. Igen nagy összeget fi-

számok, az eredmények azt zettek ki életbiztosításra is, 
bizonyítják, hogy az embe- több mint másfél millió fo-
rok bizalommal fordulnak a rintot. A számok azt bizo-
bitosítóboz. Ebben az évben nyitják, hogy az év első fé-
már több mint 11 ezer ú j lében összesen 7 millió fo-
biztosítást kötöttek. Jelenleg rint került a megyében a 
közel 200 ezer biztosítással károsultakhoz és még továb-
rendelkeznek, ami gyakori a- bi 4—5 millió forinttal kell 
tilag azt jelenti, hogy min- számolni. 
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