
Este a pártházban 
Pillanatfelvételek Petőfitelepről 

Délután hat óra t á j -
toam minden nap befű t -
ve v á r j a rendszeres lá-
togatóit Petőfitelepen a 
pártház. A klubszobában 
csendes, de izgalmas sakk-
par t ik folynak, később be-
kapcsolják a tévét. Beljebb 
hol a pártvezetőség vagy 
pártcsoport, máskor a nőta-
nács, a népfront , esetenként 
a Vöröskereszt tar t megbe-
szélést. Havonta egy-egy al-
kalommal pedig pár tnapra is 
összejönnek a környék lakói. 

Megszokták 
és megszerették 

— Ez itt a mogzalmi mun-
ka központja, sőt gyakran a 
kulturálódási ot thonunk is — 
mondja Eiler Márton, a párt-
szervezet t i tkára. — ö tvenhé t 
óta a miénk a ház, megszok-
tuk és megszerettük. Közös 
elhatározások szülőhelye ez, 
sok egyéni baj , probléma 
megoldására lel tünk itt meg-
oldást. 

Aztán mások is belekap-
csolódnak a beszélgetésbe. 
Eilerné és Újházi Szilveszter-
né, a nőtanács vezetőségi 
tagja i elmondják, hogy a 
pár tházban szerveztek már 
szabás-varrás, játékkészítő-
és egyéb tanfolyamokat . I t t 
t a r t anak minden szerdán 
inspekciót, amikor meghall-
ga t ják a kéréseket, panaszo-
kat. 

— Milyen ügyekkel jönnek 
ilyenkor az asszonyok? 

A legkülönfélébb ügyekkel, 
amikben mi e l j á runk az ille-
tékes állami szerveknél. Jó 
érzés, ha sikerül valamint el-
intézni — válaszol Űjháziné, 
aztán fo ly ta t ja : — Családi 
perpatvarokba, i f júságvédel-
mi ügyekbe is be kell avat-
koznunk a panaszok a lapján . 
Ezek is igen nehéz ügyek, s 
nekünk nincs más eszközünk 
a békesség érdekében, csu-
pán a meggyőző szó. Mégse 
eredménytelen a munkánk. 
Olyan jó, hogy az emberek 
bizalmasak hozzánk. 

Miről beszélnek? 

Közben lassan megtelik a 
pár tház tiszta ruhába öltö-
zött asszonyokkal, férf iakkal . 
Csupa idő® ember. 

— Párttaggyűlés lesz m a — 
tá jékozta tnak. 

— Fiatal nem já r ide? 
— Sajnos, kevés — válaszol 

a pár t t i tkár . — Tévé-nézésre 
jön néhány, vagy ha évente 
egy-két alkalommal rendez-
vény van. A többség idős 
nyugdíjasokból áll, meg há-
ziasszonyokból. A fiatalok a 
KISZ üzemi szervezeteiben 
végeznek társadalmi munkát , 
ott is szórakoznak. De mind-
j á r t más lenne a helyzet, ha 
volna egy kul túrot thonunk . . . 

— Mostanában miről folyik 
a szó, ha összejönnek — ér-
deklődöm. 

Közlik, hogy az árváltozá-
sok, a fizetés- és nyugdíjeme-
lés a vitatott téma. Börcsök 
András a mezőgazdasági fel-
vásárlási á rak emelését em-
líti: 

— Helytelenül gondolkoz-
nak. akik ezért irigykednek. 
Ez a mezőgazdasági termelés 
általános emelkedését szol-
gálja. Az pedig, hogy többet 
termel jen a mezőgazdaság, 
munkásérdek is a javából. 
Messzebbre kell tekinteni: az 

intézkedés nekünk a holna-
pot hozza. 

Kopasz János is belekap-
csolódik a beszélgetésbe: 

— Jócskán találkozik még 
az ember értetlenséggel, 
ezért nagyon fontos, hogy mi, 
kommunisták világosan ért-
sük az intézkedéseket s ma-
gyarázzuk meg azok lénye-
gét, céljait. A kérdéseket so-
ha nem szabad magyarázat 
nélkül hagyni, a helytelen 
vagy ferde vélemények mel-
lett nem mehetünk el süke-
ten. 

Persze, a pár tházban össze-
jött emberek szervezési kér-
désekkel is foglalkoznak. Kö-
zeleg a nemzetközi nőnap, 
ünnepséget rendeznek, már 
szétküldték a meghívókat: 
vajon befér-e mindenki a 
szűk terembe, citromot vagy 
rumot adjanak-e a teához. 

Fiatalos tűzzel 
Itt jegyzi meg Fogas J á -

nosné, hogy a Petőfi új- telepi 
Vöröskereszt minapi teadél-

u tán já ra valami szervezési 
hiba folytán elfelej tet ték 
meghívni az orvosukat, aki 
mostanában került a körzet-
hez. 

— Megbékül-e a doktor úr? 
— teszi fel a kérdést. Aztán 
mások megnyugtat ják, hogy 
a szimpatikus orvos egyálta-
lán nem vet te zokon az ese-
tet, mert megértette a téve-
dést. 

— Máskor ez mégsem for-
dulhat elő — ál lapí t ják meg, 
s ezzel ez az ügy lezá-
rul. 

. . . Kinn szürkül, amikor 
kezdődik a párttaggyűlés a 
nagyteremben. A téma: idő-
íizerű nemzetközi és hazai 
kérdések, élénk vitával. Ki 
mondaná, ha végighallgatta, 
hogy ezekben a túlnyomó-
részt idős emberekben ke-
vesebb hév lobog, mint a f ia-
talokban? 

Mikor vége a taggyűlésnek 
leülnek a tévé elé, s szur-
kolnak Törőcsik Marinak. A 
fiatalságnak. 

Kondorosi János 

Tűzgömb az égbolton 
Nagyméretű meteor robbant szét hazánk felett 

Számos levél és szóbeli 
bejelentés érkezett az el-
múlt napokban a Bükkből 
és a fővárosból egyaránt az 
Uránia Csillagvizgsáló Inté-
zethez egy rendkívül látvá-
nyos természeti jelenségről. 

A leírások szerint péntek 
este negyed 9 tá ján vakító 
fényesség öntötte el az eget: 
egy óriási meteor fu tot t r a j -
ta végig, majd rövidesen 
darabokra szakadt. Darab-
jai, amelyek a robbanás 
után sem változtatták meg 
irányukat, tovább világítot-
tak, sőt némelyikük szin-
tén szétrobbant. A fényje-
lenséget több mint ' egy 
perccel utóbb követték a 
robbanás hangjai , mint tá-
voli mennydörgéshez, ágyú-
záshoz hasonló dörejek so-
rozata. 

Amint dr. Kulin György, 
az Uránia Csillagvizsgáló 
igazgatója elmondta, a le-
írások a lap ján a meteor tö-
megét legalább néhány ki-
logrammra kell becssülni, de 
lehet, hogy elérte a mázsát 
is. A tűzgömb keletkezésé-

A tanulásról sem mondtak le 
Pályaválasztási előkészületek a Ságvári gimnáziumban 

Már harmadik osztályban jövendő életpálya keresése esélytelenül a főiskolára, 
elkezdődött. Osztályfőnöki szempontjából jelentős fei- orosz-testnevelési szakra — 
órákon, KISZ-gyűléseken f ^ t hárul az osztályfőné- mondja Tóth Klára a IV/C-

ből. — Utólag azonban meg-
KlSZ-gyűléseken f . í f , , , , 

. ,. kokie is — A tanulok elkép-
mindig akt ívabb volt az é r - e l e s e i n e k a realitásokhoz 
deklődós, ha a minden nap-
pal közeledő pályaválasztás-
ról esett szó. Ki mi legyen, 
technikus, adminisztrátor, 
vagy éppenséggel vegyész, 
orvos, ezt sokszor még a 
gimnázium negyedik osztá-
lyában is nehéz eldönteni. 
Pedig kel'. 

Jelentős fordulópont ez a 
tizennyolc évesek életében 
— a lelkiismeretes pedagó-
gus nagy körültekintéssel, 
tervszerű alapossággal tud 
ehhez segítséget nyúj tani . 

gondoltam a dolgot. Hosszú 
lenne az a négy év tanul-
mányi idő, szüleim se tudná-
nak anyagilag támogatni, 
bár teljesen rám bízták a 
választást. Kedvenc tárgyam 

Mindenhol 
nagy szünség van 

való hangolása, a helyes, ki-
elégítő választás tudatos se-
gítése. esetleg irányítása. 

Csak 13-an 

S ezt a munká t dicsérete-
sen végezték el a Ságvári az ábrázoló geometria, de 
gimnáziumban. Mindkét elő- az egyetemre mégse merek 
zetes tájékoztatót felmérés vállalkozni. Valószínűleg ad-
követte. Érdekes, hogyan minisztrátornak megyek a 
a lakul t a tanulók elképzelő- nagyfai célgazdaságba, ahol 
se a f iúknál és hogyan a lá- már előzőleg is dolgoztam, s 
nyoknái. Suki Béla osztályá- a munka mellett levelező 
ban — a csak fiúkból álló hallgatóként tanulok to-
IV/D-ben — az első ankét vább. 
után harmincegy diák kö-
zül 22 írt igent a továbbta-
nulási kérdőívekre, a máso-
dik tájékoztatót követően pe-

Az érettségi előtt álló ta- dig csak 13-an. A IV/C lány-
nulók a napokban töltötték osztályban — osztályfőnök 
ki véglegesen a továbbtanu- Nagy Józsefné — először 
lási iveket. De mi történt 19-en aka r t ak főiskolára, 
eddig? A Ságvári gimnázi- egyetemre jelentkezni, ké-
umban két ízben rendeztek sőbb itt is 13-ra csökkent 
nagyszabású pályaválasztási ezeknek a száma. A többi 
ankétot, meghívott előadók- laboráns, adminisztrátor, 
kai, filmvetítéssel. Novem- asszisztens, műszaki rajzoló, 
bcrben a szülőknek, február diétás nővér, a f iúknál pe-
elejen pedig a negyedikesek- dig autószerelő, orvosi mű-
nek. A tanácsadó és tájékoz-
tató célja az volt, hogy elő-
segítse a tanulók reális pá-
lyaválasztását, érzékeltesse a 
továbbtanulási esélyeicet, 
ugyanakkor megmutassa a 
népgazdaságnak azokat a te-
rületeit, ahol lehetőségek 
nyílnak az elhelyezkedésre. 
A főiskolákra és egyetemek-
re ugyanis — nyíl t t i tok — 
csalt a lcgk.válóbbak mehet-
nek, de ügyes, szorgalmas, 
tehetséges emberekre min-
denütt nagy szükség van. A 

szerész, raktáros, könyvelő, 
rádió- és tv-szerelő szeretne 
lenni. 

Akik meggondolták 

— Végig jeles tanuló vol-
tam, s talán nem pályáztam 

A IV/D-s Kelemen Imre 
így beszél: 

— Nálam is vannak anya-
gi problémák, mivel szüleim 
a dunántúl i Bodajkon lak-
nak, én Szegeden tanulok, s 
Pestre, a műszaki egyetemre 
készültem. Ügy érzem azon-
ban, nem éri meg egy siker-
telen felvételi megkockázta-
tása, ha jelenleg biztosan el 
tudok helyezkedni Székesfe-
hérváron tv-műszerésznek. 
A tanulás viszont az én 
programomban is szerepel. 

Lehet, hogy ezek a fiúk 
nem is választottak rosszul? 
A tanulási szándékról egyi-
kük sem tett le. Van rá le-
hetőség a továbbiakban is! 

Nikolényi István 

GYORSPOSTA • 

GYORSPOSTA 

GYORSPOSTA 

GYORSPOSTA 

„Szeretem a virágokat 
de még jobban a gyerekeket" 

— Egy levél nyomán — 

Szögeden a 
az Árvíz utca sarkán kor-
szerűsítették a közkifolyót. 
A Szegedi Víz- és Csatorna-
művek Vállalat szerelői 
minden munká t el is végez-
tek. A régi közkifolyót le-
szerelték, az ú j r a pedig rá -
kapcsolták a vizet. Azaz rá-
kapcsolták volna, csakhogy 
a főcsőnél nem nyitották 
meg a csapot, s így az ú j 
kút nem ad vizet. A kör-
nyékbeli lakóknak 
rom utcát kell 

VIZET AD AZ ÜJ KÜT 
Damjanich és víz utca 47. szám alatt i la-

kos. 
* 

Újvári József, a Szegedi 
Víz- és Csatornaművek Vál-
lalat termeltetési osztályá-
nak vezetője elmondotta, 
hogy a kérdéses közkifolyó-
val kapcsolatos m u n k á k 
még nem készültek el vég-
legesen. Az ú j kúthoz lefo-
lyót kell még építeni. Ezt a 
munkát azonban a sürgető 

két-há- belvízvédelmi feladatok mi-
tovább att kicsit el kellett halasz-

menni. ha vize* akarnak taniuk. A közeli napokban 
vinni. Miért ez a feledé- most már az ú j közkifolyó-
kenység? — ír ja szerkesztő- nak is biztosítanak majd 
ségünkhöz küldött levelében szabad vízlefolyást, s így vi-
Németh István Szeged, Ár- zet ad a kút . 

Tudott dolog, hogy a ser-
dülő gyerekek a lecke vé-
geztével leszaladnak az ud-
varra, vagy a játszótérre, s 
a kis barátokkal az önfeledt 
já tékban kikapcsolódnak. 
Több helyen azonban a gye-

eshetünk túlzásba, s feltét-
lenül figyelemmel kell lenni 
a gyerekek mozgási lehető-
ségeire. Legyen virág az ud-
varban, de úgy, hogy a gyer-
mekeket ne gátolja a ját-
szásban. Az udvarteret , 

rekeknek tilos az udvaron amennyire lehet, a gyere-
játszani. Erre nincs írott kek rendelkezésére kell bo-
jogszabály, a házfelügyelő csátani. Hadd játszanak, 
mégis őrzi a ház csendjét, mozogjanak, s ahelyett, hogy 
óvja a nagy gonddal ülte-
tett virágokat a gyerekektől. 

P . M.-né olvasónk a Tol-
buhin sugárút 42. szám alól 
szinte kétségbeesve fordult 
a szerkesztőséghez panaszá-
val. Náluk ugyanis több gye-
rek van a házban, de az 
udvaron nem játszhatnak, 
mert azt a házfelügyelő fel-
ásta. s virággal ültette be. 

Szép a szempont, nemes 
az elképzelés, miszerint vi-
rágosítani, parkosítani kell 
városunkat a tavaszi és 
nyári hónapokban. De nem 

nek helyét, magasságát pon-
tosan megállapítani a ren-
delkezésekre álló adatokból 
nem lehet, annyi azonban 
bizonyosra vehető, hogy 
darabja i valahol az ország 
területén hullottak le. Ha si-
kerülne legalább egy "részü-
ket megtalálni, a tudomány 
rendkívül értékes adatokhoz 
ju tna bennük, hiszen most 
még az esetleges későbbi 
földi behatásoktól mentesen, 
eredeti ál lapotukban lehet-
ne alapos fizikai és kémiai 
vizsgálatoknak alávetni 
őket. 

Az Uránia Csillagvizsgáló 
vezetői és munkatársai ké-
rik azokat, akik megtalál-
ják a meteor egyes darab-
jait, erről és a tényről küld-
jenek minél sürgősebb ér-
tesítést. 

Négyezer hold 
f U •• 8 
u j g y ü m ö l c s ö s 

A szőlő-gyümölcstermelő 
szakcsoportok elnökeinek, 
valamint az illetékes főható-
ságok vezető munkatársa i -
nak. részvételével országos 
tanácskozást rendeztek szer-
dán a SZÖVOSZ székházá-
ban. A tanácskozáson a sző-
lő-gyümölcstermelő szakcso-
portok helyzetével és továb-
bi feladataival kapcsolatos 
kérdéseket vi ta t ták meg. 

Az országban jelenleg 80 
szakszövetkezet működik. 
Tagjaik száma meghaladja 
a 33 000-et, s löbb mint 125 
ezer hold — 25 százalékban 
szőlő és gyümölcsös — tar -
tozik az érdekeltségi te rü-
letükhöz. A már összeállított 
tervek szerint a harmadik 
ötéves terv időszakában 
csaknem 4000 holddal gya-
rap í t ják közös kezelésben le-
vő szőlőik és gyümölcsöseik 
területét. 

Kőruspalvázat a Hagv Októberi 
Szociaiisla Forradaíoni 59. évfordulójára 

A Művelődésügyi Minisz-
térium zenei osztálya a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 50. évfordulójá-
ra pályázatot hirdet amatőr -
kórusok által előadható a 
capelle- vagy zongorakísére-
tes kórusművekre, forradal-
mi dalokra. 

A műveket két kategóriá-
ban — felnőtt-, vegyes- és 
férfikari , valamint i f júsági 
vegyes-, egynemű és gyer-
mekkórus kategóriában — 
bírá l ják el. Mindkét kategó-
riában első dí jként 10 000 
forinttal, második dí jként 
5000 forinttal , harmadik 
dí jként pedig 3000 forinttal 
jutalmazzák a szerzőket. 

A dí jnyertes művek ese-
tében a kiemelkedő ú j köl-
tői szövegek szerzőit külön 
jutalomban részesítik. A 
pályamű előadási időtarta-
ma 2—5 perc. 

A névvel és címmel ellá-
tott pályamunkákat 1966. ok-
tóber 15-ig kell beküldeni 
a Művelődósügyi Minisztéri-
um zenei osztálya (V., Sza-
lai utca 10—14.) címére. 

A beérkezett műveket 

1966. december 15-ig bírál-
ja el a kijelölt bizottság. 
(MTI) 

M Á R C I U S 
L E H Ű L E S T 
H O Z O T T 

A Meteorológiai Intézet 
központi előrejelző osztályán 
tájékoztatásul elmondták, 
hogy a végig rendkívül 
enyhe februárra , a meteoro-
lógiai tavasz első hónapja, 
a március lehűlést hozott. 
Valószínűnek látszik, hogy 
a következő napokban to-
vább tar t az észak felől 
érkező hideg beáramlása, 
ezért számítanunk kell az 
éjszakai lehűlés fokozódásá-
ra, a felmelegedés lassú 
csökkenésére. Az északias 
szél mérséklődik. A csütör-
tök reggeli minimumok mí-
nusz 2, plusz 3, a maximu-
mok plusz 7, plusz 12 fok 
között a lakulnak. 

Magyar találmány 
a bélyegfogctzás 

Kevesen tudják , hogy a ket átütötte, átlyukasztotta, 
bélyegfogazás, a levélbélye- 1852-ben bukkantak fel az 
gek elválasztásának legcél- első Homonnáról származó 
szerűbb módja egy magyar átütéses fogazású bélyegek, 
postamester nevéhez fűződik, de már néhány hónap után — 
Ismeretes, hogy az 1850-es ismeretlen okból — megszű-
években Magyarországon az nik használatuk és helyettük 
osztrák postabélyegek voltak megjelenik ugyanez a f a j t a 
forgalomban és az ívekről az átütéses fogazásmód Toka j -
egyes bélyegeket többnyire ban. Itt, ebben az élénk ke-
olló segítségével vágták le. reskedelmi forgalmú vásár-
Ez volt a hivatalosan megál- helyen, mintegy másfél évig 
lapított leválasztási mód egé- muta tha tó ki használata, s 
szen 1858 végéig, s helyen- ez a magyarázata annak, 
ként- időnként még ma is al- hogy a jelenség mint „tokaji 
kalmazzák. Az ilyen bélyege- átütés" vált ismert té a f i late-
ket a filatelisták „vágott bé- listák körében, holott igazság 
lyegeknek" nevezik. A ma- szerint „homonnai átütésnek" 
gyarországi Homonna község kellene nevezni. A szakiroda-
postahivatalában egy posta- lom világszerte egyetért 
mester — akinek nevét sa j - azonban abban, hogy a bé-
nos nem jegyezték fel — lyegek szétválasztásának ú j -
saját szakállára új í tás t veze- s z e r ű m ó c j j a Magyarországról 
t e t t be: hogy a bélyegek el-
adásakor megkönnyítse a 
szétválasztást, a bélyegközö-

indult el hódító ú t já ra . 
Kálmán Sándor 

a felnőttek gátolnák, inkább 
szeretettel intsék őket az 
olykor helytelen lármázás 
beszüntetésére, esetleg a 
durva játék befejezésére, s 
a virágok védelmére. 

Joggal és helyesen jegyzi . 
meg olvasónk panaszoslevele ' u g y 

végén: „Én is híve vagyok 
a Virágos Szegedért mozga-
lomnak. de az ne történjék 
a gyerekek rovására. Én is 
szeretem a virágokat, de 
még jobban a gyerekeket". 

L. E. 

tfíinédtei: éd dteiefiek 

Nuri: Berdál Valéria 
Berdál Valéria belépése D'Albert operájának előadó-

gárdá jába több mint üde színfolt; szerepköri telitalálat. 
Talán mindenekelőtt eredendően mély lírai egyéniségé-
nek köszönhető, hogy Nuri színpadi a lakjával oly közeli 
rokonságot tudott teremteni. Alkatilag és hangilag 
sem kellett ennek a szerepnek különösebb formáló ha-
tást gyakorolnia; ahogy Berdál ezt ösztönösen csinálta, 

jó, ahhoz sem elvenni, sem hozzátenni nem érde-
mes. Megnyerő egyénisége, kulturált játéka a hegyek 
a l ján élő nyílt szívű őszinte pásztorlány törékeny alak-
ját vitte színpadra, azt a figurát, melyen szinte lépésen-
ként válik lekontrollálhatóvá, nemcsak a megalázott 
Márta lelki tragédiája, hanem a drámai katarzis fo-
lyamata is. 

N. I. 
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