
Öl aa léink írják 

Temessék be az árkot! 
A II. kerületi tanács 1964- rendelő előtt, mert valóság-

ben rendbe hozatta a pető- gal el van zárva a külvilág-
fitelepi Acél utcát. Az erős tói. Kérjük az illetékeseket 
belvíz miatt azonban a csa- teremtsenek rendet ezen a 
tornaművek árkokat ásott, környéken, mert a sok kis-
hogy kiszivattyúzzák az ut- gyermekes anyát s a betege-
cából a vizet. Felszedték az 
átjárókat ls. Így van még 
jelenleg ls, nem temették be 
a gödröket. Nagy gondot 
okoz ez az Acél utcai orvosi 

ket, akik az orvosi rendelő-
be igyekeznek, könnyen bal-
eset érheti. 

Kovács Mihály 
Szeged 2-es posta 

Kátrányszagú a víz az Obébai 
soron 

Egy éve vízvezeték főcsö-
veket helyeztek el Hattyas-
telepen az Öbébai soron. Ez 
lehetővé tette, hogy a 2-es, 
3-as és 4-es számú házakba 
is bevezessék az ártézi vizet. 
A munkálatokat végző Sze-
gedi Víz- és Csatornaművek 
olyan vascsöveket helyezett 
el, amelyek kátránnyal vol-
tak bevonva. Ezért még je-

lenleg is olyan átható kát-
rány szaga van a víznek, 
hogy emberi fogyasztásra al-
kalmatlan. Kérjük, ha már 
vízvezetéket építettek, tisz-
títsák ki úgy, hogy a belőle 
jövő víz élvezhető legyen. 

Az Öbébai sor lakói 
nevében 

Papp János 

Qualiton koktél , 1965 
Ezzel a címmel rendezte 

meg pénteken este a Hang-
lemezgyártó Vállalat repre-
zentatív műsorát — Szege-
den először. Bors András 
igazgató szerint szükség van 
az ilyen közvéleménykuta-
tási jelleggel megrendezett 
összeállitásokra: az elhang-
zó számok közönségsikere 
tájékoztatja a vállalatot a 
publikum ízléséről, vélemé-
nyéről. 

A műsor idősebbek és 
fiatalabbak igényeit is ki 
akarta elégíteni. Ennek meg-
felelően — elsősorban a 
korosabb generáció számára 
— a szegedi Dankó Pista-
zenekar mutatott be egy 
csokor Dankó-nótát, majd 
Tekeres Sándor népdaléne-
kes következett, aki eléne-
kelte, hogy Csak egy kis-
lány van a világon. Jákó 
Vera már sokkal pesszimis-
tább volt: Elvitték a szere-
tömet — kesergett, de mi-
re a zsebkendők előkerültek 
volna, már jött Béres Fe-
renc, hogy megvigasztalja a 
csűggedőket: Szegeden már 

selő íílés-dzsesszzenekart. 
Araczki László fiatal tánc-
dalénekes kezdett először 
ebbe a műfajba, s mindjárt 
Dzsingisz kánt emlegette, de 
lehet, hogy mást is, mert 
a mikrofon olyan kezdetle-
gesen torzított, hogy nem 
lehetett élvezni az egyéb-
ként kitűnő együttes játé-
kát. Toldi Mária azután 
már a konferanszmikrofon-
ba énekelt, s elhittük ne-
ki, hogy: Minden olyan 
más... Igaz, valami olyas-
mit is emlegetett: Hogyha 
látni akarsz, de a nézőté-
ren egyre jobban lendületbe 
jött húszévesek kórusa 
Ambrus Kirit követelte, aki 
legnagyobb sikerét a híres 
Mlllie Smoll-számmal, az 
Ennivaló emberkével aratta. 
A fiatal paródista. Rónaszé-
ki András ls beugrott egy 
fordulóra a „hangulateme-
lők társaságába", s valóban 
próbára tette a nevetőiz-
mokat, melyek aztán annyi-
ra fellazultak, hogy amíg 
Illésék egyedül maradva a 
színpadon a legmodernebb 

aratják a zabot! — nótázta angol számokból játszottak, 
nagy meggyőződéssel. Ko-
vács Apollónia az ismert ci-
gánydalénekes azt bizony-
gatta, hogy Magas az ő ci-
pője sarka, i f j . Lakatos Gé-
za pedig hogy jó hegedűs: 
lendületesen, virtuózán ját-
szotta el a Pacsirtát. 

Szünet után a konferansz-
duó: Orosz Sándor és a 
„kétnyelvű" Csengery Judit 
bejelentette a modern stí-
lust és hangszereket képvi-

a tűzbe-lázba jött fiatalság 
kieresztette a hangját, s a 
másodgitároshoz hasonló ré-
vületbe kezdett ejtőzni. Per-
sze addigra már az időseb-
bek javarésze valahol a hí-
don j á r t . . . 

összegezésül megállapít-
hatjuk, hogy az est jó pro-
pagandának bizonyult a 
hanglemezvállalat számára. 

Nlkolényl István 

É p ü l n e k a f e h é r t ó i 
ivactékneve lő tavak 
Nyo'cszáz mázsa halszállfiás augusztusban 

A szeged-fehértói halgaz-
daság területén, a budapesti 
műút mentén földgyaluk s 
egyéb gépek serege dolgozik. 
Nyolc hektáron ivadéknevelő 
medencéket építenek az Alsó 
Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság gépei. Ezek az egy-
hektáros tavak a két éve lé-
tesített ikrakeltető házhoz 
tartoznak majd. A keltetőből 
kikerülő nyolcnapos gyenge 
ivadékokat még egy hónapig 
nevelik a védett helyen, s 
csak utána teszik át a nagy 
szabad vizekbe. Ezzel az el-
járással az apró halak meg-
maradási százalékarányát 
sokszorosára tudják növelni. 
Az idén tavasszal tízmillió 
ivadékot állítottak elő mes-
terségesen az ikrakeltetőben. 
A tervek szerint két turnus-
ban hasznosíják a készülő 
kistavakat részben pontyok, 
részben süllők előnevelésére. 

Javában tart a nyári leha-
lászás is a gazdaságban, 
hogy az ünnepi játékok idő-
szakában folyamatosan ellát-
hassák a vendéglátó ipart. 
Júliusban négyszáz mázsc 
árut adtak át a Halértékesf 
tő Vállalatnak. Augusztus-
ban pedig nyolcszáz mázsát 
— elsősorban pontyot — 

szállítanak. A legtöbbet Sze-
ged kapja, s kisebb mennyi-
séget küldenek Bajára és 
Kecskemétre is. 

Munka, művelődés, 
testnevelés 
Új szakaszához érkezett az Ifjúság a szocializmusért mozgalom 

A KISZ Ifjúság a szocia-
lizmusért elnevezésű mozga-
lom az idén lépett ötödik 
esztendejébe. A mozgalom 
évről évre fejlődött az egész 
országban, mert sikeresen 
foglalta egységes keretbe a 
KISZ-munka legfontosabb 
területeit, sokoldalúan bizto-
sította a kommunista neve-
lés alapelveinek együttes ér-
vényesülését az alapszerve-
zetekben. ö t év alatt több 
mint háromszázezer fővel 
növekedett az ifjúsági szö-
vetség taglétszáma, 8 több 
százezerre tehető azoknak a 
KISZ-en kívüli fiataloknak a 
száma, akik részt vettek az 
ISZM követelményeinek tel-
jesítésében. 

Növekvőben 
az érdeklődés 

Az Ifjúság a szocializmu-
sért mozgalom Szegeden is 
igen eredményesen szolgálta 
a kitűzött feladatokat. Amint 
a KISZ Szeged városi vég-
rehajtó bizottságának leg-
utóbbi ülésén megállapítot-
ták, az idén a jelentkezők 
száma még valamivel maga-
sabb is az eddiginél. Főkép-
pen az első fokozatra nevez-
tek be a korábbinál többen. 
A további fokozatokra álta-
lában a várható létszám je-
lentkezett. néhány KISZ-
S2ervezetnél azonban ennél 
nagyobb a növekedés. A tex-
tilművekben az ISZM öt fo-
kozatára összesen 1092 fia-
tal jelentkezett. 

A közelmúltban elkészült 
statisztika szerint Szegeden 
18 ezer 700 fiatal vesz részt 
1965-ben az Ifjúság a szo-
cializmusért mozgalomban. 
Közülük 17 ezer 700 tagja a 

KISZ-nek. Ezek a számok 
önmagukért beszélnek. 

Új alapokon 
Az ISZM első szakasza, 

melyet öt évben jelöltek 
meg, az idén lezárul, de a 
mozgalom tovább folytató-
dik, sőt, bizonyos értelem-
ben ú j alapokra kerül. A 
változás természetesen nem 
érinti az ISZM alapvető cél-
kitűzéseit, hanem éppen 
azért vált szükségessé, hogy 
a mozgalom keretében vég-
zett munkával a fiatalok 
mind jobban segíthessék po-
litikai, gazdasági és kulturá-
lis feladataink megvalósítá-
sát. 

Az Ifjúság a szocializmu-
sért mozgalom az ifjúság 
minden rétegére kiterjedő 
módszer, amely a KISZ ne-
velési feladatainak széles kö-
rű érvényesülését szolgálja. 
A kollektíván vállalt köve-
telmények egyénenkénti tel-
jesítése elősegíti az i f jú 
kommunista közösségek ki-
alakulását, a fiatalok tár-
sadalmi aktivitásának ki-
bontakozását. 

Három feladat 
A mozgalom a jövőben is 

a KISZ feladatainak három 
igen lényeges területére ter-
jed ki, ennek megfelelően 
három úgynevezett alapkö-
vetelménye van. Az első a 
munka, mégpedig nemcsak a 
napi munka, a termelésben 
való helytállás, hanem az 
azon túl is végzett társadal-
mi tevékenység. A második 
a művelődés, melyben a po-
litikai és az általános mű-
veltség fejlesztése egyaránt 
fontos szerepet kap. A har-
madik a testedzés, a sport 
A mozgalom természetesen 
önkéntes. 

A követelmények konkrét 
tartalmát, a teljesítés mód-
ját ifjúsűági rétegenként, a 

helyi adottságok figyelembe 
vétele mellett határozzák 
meg, s éppen ezért a koráb-
binál sokkal nagyobb sze-
rep jut majd az ISZM-ben 
az öntevékenységnek, az ön-
álló kezdeményezéseknek. A 
KISZ Szeged városi végre-
hajtó bizottsága elé beter-
jesztett tájékoztató jelentés 
szerint az új, kötetlenebb 
forma iránt nagy az érdek-
lődés az alapszervezetekben, 
s ez minden bizonnyal a 
mozgalom további fellendü-
lésére vezet majd Szege-
den is. 

F. K. 

Nagyszabású 
magyar kiállítás 

Brnóban 
A magyar külkereskede-

lem idei egyik legnagyobb 
szabású kiállítását Brnó-
ban, a szeptember 12-én 
megnyíló technikai vásáron 
rendezi. Erre a nemzetközi 
találkozóra 11 magyar kül-
kereskedelmi vállalat küldi 
el exportcikkeinek minta-
példányait, amelyek hét sza-
kosított pavilonban több 
mint 2000 négyzetméter te-
rületet foglalnak el. A hír-
adástechnikai kiállítás egyik 
érdekessége lesz, hogy üze-
meink legfrissebb technikai 
újdonságait ipari televíziós 
kamera hozza közel a néző-
sereghez. sA szakértőknek ez 
megkönnyíti majd, hogy be-
hatóbban tanulmányozzák a 
gépek működését, szerkesz-
tését. 

Országos autós találkozó 
Szegeden 

ötödik alkalommal rende-
ri k meg Szegeden az ünnepi 
játékok ideje alatt az orszá-
gos autós találkozót. Tegnap, 
szombaton délután Buda-
pestről, Győrből, Özdról, Bé-
késcsabáról, Tatabányáról 03 
Debrecenből érkeztek a he-
lyi autókluboktól vendégek 
Szegedre. A 60 autóst gaz-
dag programmal várta az 
autóklub szegedi csoportja. 

Tegnap este Az ember tra-
gédiája premierjét tekintet-
ték meg, majd ma délelőtt 
városnézésre indulnak. Délu-
tán orgonahangversenyen 
vesznek részt a Dómban, 
majd este a Bánk bán elő-
adására mennek. 

Az autós találkozó részt-
vevői a szegedi ünnepi hete-
ket szimbolizáló szép kivi-
telű emlékplakettet kapnak. 

4z idén is nagyarányú volt 
a túljelentkezés 

Az egyetemi felvételi vizsgák tapasztalataiból 

Az idei egyetemi és főis-
kolai felvételi vizsgák ered-
ményeiről és tapasztalataról 
tájékoztatta szombaton dr. 
Polinszky Károly művelő-

Derűs, hasznos öregkor 
HAZÁNKBAN MINDEN 

ötödik felnőtt lakos nyugdí-
jas — állapítja meg a sta-
tisztika. Évente százezerre 
tehető azoknak a munká-
soknak, alkalmazottaknak és 
szövetkezeti parasztoknak a 
száma, akik elérve a hat-
vanadik, illetve ötvenötödik 
életévüket, nyugdíjba men-
nek. 

Máról holnapra megválto-
zik körülöttük a világ. Aki 
negyven esztendeig reggel 
fél ötkor kelt — vagy meg 
korábban —, hogy . hat órára 
munkahelyén legyen, az a 
hatvanadik esztendőn túl is 
abban az időben ébred, de 
rádöbben; nem tud mit kez-
deni az idejével. Az évtize-
deken át beidegződött élet-
ritmus nehezen vált át a pi-
henésre. A hirtelen megnőtt 
szabad idő, a hasznos tevé-
kenységgel ki nem töltött 
napok, hónapok sokakban a 
feleslegesség érzését keltik. 
Akit teljes tétlenségre kár-
hoztat a nyugdíj, hamarabb 

R á d i ó - é s televízió-
fciáJJiíás nyílt 

„megöregszik", mint az, aki-
nek a teljes nyugalomig ide-
je van a fokozatos átállás 
megteremtésére. 

Ezt az átmenetet segíti a 
szocialista nyugdíjtörvény, 
amely az alapnyugdíj folyó-
sítása mellett lehetőséget ad 
a nyugdíjas meghatározott 
időnkénti foglalkoztatáséra. 
Amíg ereje teljében van az 
ember, hajlandó megfeled-
kezni az öregség gondjairól. 
Ennek következménye az a 
ma még eléggé elterjedt 
szemlélet, amely ugyan le-
hetőséget ad a nyugdíjasok-
nak az üzemekben a havi 
ötszáz forint értékű munka 
elvégzésére, de ezt csupán 
nyugdíjkiegészítésnek tekinti 
és nem törődik azzal; hogy 
a nyugdíjasok a képessé-
geiknek és szakmai tapasz-
talatuknak legjobban meg-
felelő munkát végezhessék. 
Az utóbbi években végzett 
felmérések azt tükrözik, 
hogy a nyugdíjasok foglal-
koztatásánál többnyire hi-
ányzik a céltudatosság. 

A NYUGDÍJASOK szak-
mai tapasztalatait ügy kell 
kamatoztatni, hogy mind az 
egyén, mind a közösség szá-

mára értékesebbé váljon. A 
tervezőmérnök „félműszak-
ját" például ne adminisztrá-
ciós feladatokkal töltsék ki, 
mert a rajzasztal mellett 
nemcsak nagyobb kedvvel 
dolgozik az a mérnök, ha-
nem a közösségnek is na-
gyobb hasznot hajt. A laka-
tos. marós. esztergályos 
szakmunkások szintén hasz-
nosabban tölthetnék idejü-
ket. ha az üzemekben an.v-
nyi gondot okozó újítások, 
egyedi kísérleti darabok elő-
állításába vonnák be őket, 
vagy a fiatalabb munkások 
szakmai nevelését bíznák 
rájuk. A lehetőségek üze-
menként mások, de a dön-
tő az. hogy az adott gyár 
vezetői mennyire számíta-
nak a legtapasztaltabb mun-
kaerőre. a nyugdíjasok mun-
kakészségére. 

Ahol erre számítanak, ezt 
igénylik, ott a célszerű egy-
beesik a humánummal; egy 
élet tapasztalata, szaktudása 
gazdagítja a közösséget, 
ugyanakkor az öregkor nyu-
galma. anyagi biztonsága 
mellé megadja az egyénnek 
tevékenysége további értel-
mét. Szamos Rudolf 

Mint minden esztendőben, 
az ünnepi játékok időszaká-
ban, a Székesfehérvári Rá-
diókészülékek és Televízió-
gyár kiállítást rendezett Sze-
geden, a Csongrád Megyei 
Iparcikk Kiskereskedelmi 
Vállalattal közösen. A Klau-
zál téri szalonban tegnap, 
szombaton délelőtt nyitotta 
meg a kiállítást a megyei 
jogú városi tanács kereske-
delmi osztályának képvisele-
tében Kurucz Árpád. 

A legmodernebb készülé-
kek között a látogatók meg-
tekinthetik az itíei nemzet-
közi vásáron nagydíjat nyert 
Star elnevezésű tv-készülé 
ket is. Ennek sorozatgyártá-
sát előreláthatóan ez év vé-
gén, illetve a jövő év első 

hónapjaiban kezdik meg. A 
tranzisztoros rádióktól a 
legkorszerűbb, legmodernebb 
kivitelű nagy rádiókkal is 
megismerkedhet a közönség, 
továbbá automatikus lemez-
játszóval és más érdekes-
ségekkel. Ipari kamerákat is 
felállítottak a kiállításon, 
amelyek egész nap működ-
nek, s a látogatók a tv kép-
ernyőin láthatják magukat. 

A kiállítás időtartama 
alatt a tájékoztató mellett 
szervízszolgáltatást is nyúj-
tanak a Székesfehérvári Rá-
diókészülékek és Telev'zió-
a vár a Munknesvra. a K-/ 
késre az Alti" Reeiára. A 

íHálJi'tíSs rnptftókinthet.ö min-
dennap délelőtt 10-től este 
7-ig szombaton és vasárnap 
10 órától este 8 óráig. 

A gyermekek egészsége 
Az általános iskolák első 

osztályába kerülő gyerme-
kek kötelező orvosi vizs-
gálatának tapasztalatai sze-
rint a kisfiúk és a kislányok 
egyaránt Jól fejlettek, test-
alkatra erősebbek, nagyobb 
növésűek, mint a korábbi 
években iskolába került 
társaik voltak és átlagsú-
lyuk is több. A vizsgálatok 
azonban néhány negatív ta-
pasztalatot ls hoztak. A 
gyermekorvosok megállapí-
tása szerint például az ap-
róságoknak körülbelül hat 
százaléka ilyen vagy olyan 
beszédhibában szenved. Ez 
elgondolkoztatóan magas 
arány. Jónéhány gyermek 

hatéves korában még nem 
tud folyamatosan beszélni, 
túlságosan ls akadozik a 
szavak, mondatok fűzésekor. 
Az ősszel iskolába kerülő 
kicsinyek között viszonylag 
nagyszázalékban vannak 
rossz íogúak. Sok gyermek-
nek ferdén, szabálytalanul, 
össze-vissza nőnek a fogai, 
de sajátosan soknak már 
hatéves korában lyukasak, 
szuvasak a fogai. Ez utóbbi 
oka rendszerint a túlzott 
édességfogyasztás Sok gyer-
mek szinte egés' n a i ru-
korkát szopogat, s az abban 
levő szénhidrát már ilyen 
korban kikezdi a fogzomán-
cot. 

désügyi miniszterhelyettes 
a sajtó képviselőit. A többi 
között elmondotta, hogy az 
idén is nagyarányú volt a 
túljelentkezés: a 13 300 hely-
re 33 400-an pályáztak. 4000-
rel többen, mint az elmúlt 
esztendőben. A pályázók 
száma és a felvehetők szá-
ma között intézményenként-
— karonként, szakonként — 
az idén is nagy volt az el-
térés. Sokan kérték felvéte-
lüket például a bölcsész-, 
állam- és jogtudományi ka-
rokra, művészeti és tanár-
képző főiskolákra, az orvos-
tudományi karokra, s arány-
lag kevesen pályáztak az 
egyes felsőfokú techniku-
mokba. A felvételre vágyó 
pályázók 50.3 százaléka volt 
nő. 

A felvételi vizsgák ered-
ményeiről szólva elmon-
dotta. hogy a Művelődésügyi 
Minisztérium főhatósága alá 
tartozó egyetemekre és fő-
iskolákra összesen 6323 fia-
talt vettek föl, s az ú j első 
évesek 44 százaléka fizi-
kai dolgozók gyermeke. Az 
agrártudományi egyetemek-
re és főiskolákra felvett fia-
talok 52 százaléka az Egész-
ségügyi Minisztérium főha-
tósága alá tartozó egyete-
mekre felvettek 33 százaléka 
fizikai dolgozók gyermeke. 
Az adatokból kitűnik, hogy 
az ű j felvételi rendszer, 
amely megszüntette a szár-
mazás szerinti kategorizá-
lást, az idén nem okozott 
torzulást, a munkás- és pa-
rasztszármazású fiatalok ál-
talában megfelelő arányban 
kerültek be a felsőoktatási 
intézményekbe. 

A miniszterhelyettes be-
jelentette, hogy az egyes 
ipari és mezőgazdasági jel-
legű felsőfokú technikumok-
ra pótjelentkezéseket írnak 
ki. Erről az érdekelteket 
sajtó útján értesitik majd. 

Az 1965—1966-os tanévre 
az egyetem és főiskolák 3000 
féle egyetemi jegyzetet igé-
nyeltek, másfél millió pél-
dányban. A tanév megkez-
déséig ebből 1800 jegyzet áll 
m a j d a hs l l f fa tók r e n d é " 

•sérc a f';tibit r •>•( ' 
.ilapján átdolgozva — a ta-
nulmányi év során készítik 
el. (MTI) 
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