
Társadalmi munkává! szépül az iskola 
a szegedi Déri Miksa Gép-

ipari Technikum épületének 
belső korszerűsítése tervsze-
rűen folyik évek óta. Az is-
kola tartalmához illő stílust 
és díszítő elemeket alakíta-
nak ki a bejárattól kezdve 
végig a folyosókon. Páldy 
Ferenc igazgató és Honti Ot-
tokár helyett® igazgató kö-
zös törekvése, hogy az isko-
lába lépők azonnal érezzék 
a stílusjegyeken és a szim-
bolikus elemeken a huszadik 
századot átfogó villamosítás 
és gép®ítés végtelen hatá-
rait. 

Ezt példázzák a tárló-so-
rokban elhelyezett modellek, 
metszetek és munkadara-
bok. a dróthajlítások, a szim-
bolikus dekorációk és emblé-
mák a kabinetek, tantermek 
bejárata fölött. A tanári és 
oktatókar. valamint a diák-
ság készséggel adta társadal-
mi munkáját a technikum 
belső világának korszerűsíté-
séhez. A többi között Zentai 
Nándor műhelyfőnök, Farkas 
Szilárd és Benedek László 
oktatók, valamint Csertő Fe-
renc f®tőművész rajztanár, 
Pintér Kálmán és Vlasics 
Kálmán tanárok sok szabad-
idejüket áldozták az emblé-
mák és mozaik kivágások 
tervezésére, s ott szorgoskod-
tak a kivitelezésnél is. 

A Hódmezővásárhelyi Ma-
jolikagyárból jutányos áron 
vásáriolt a technikum mint-
egy 40 mázsa szín® mozaik-
lapot, amellyel a folyosó fa-

Az első fürdőzök 
a Balatonon 

A Balalyon vize az utóbbi 
napok kellemes időjárásának 
hatására felmelegedett és 
szerdán már megjelentek a 
szabadstrandokon az első 
fürdőzők. A tihanyi Gödrös 
strandon és a déli part né-
hány szabadstradján már 
külföldi vendégek is füröd-

| tek. Szerte a tó partján 
élénkül a turistaforgalom. A 
megnyitott, szállodákban né-
pes külföldi vendég®oportok 
tartózkodnak. (MTI) 

Az ország kiváló 
ktsz-e/ 

Se pult fölött, 
se pult alatt 

Ftépcelaki Szénsavtöltö Ál-
lomás kapacitása nem bír-
ja el a régebbi patronok 
utántöltését sem. A Veszpré-
mi Fémfeldolgozó Válla-
lat viszont újabb és újabb 

A vásárlók hiába mennek 
egyik üzletből a másikba, 
szifonpatront ismételten nem 
kapnak se pult fölött, se 
pult alól. Ez az állapot ho-
vatovább visszatérő jelen-
séggé válik, hiszen pár hét- patronokat gyárt a nemré-
tel ezelőtt is hiánycikk volt gen kibocsátott szifonkészü-
Szegeden a szifonpatron. A lékekhez is. Az országban 
vásárlók érthetően, mind tü- csak e z a z eSY patrontöltő 
relmetlenebbé válnak, s pa- állomás működik, amelynek 
naszukkal megkeresik a 
Szeged megyei jogú városi 
taná® kereskedelmi osz-
tályát is. 

a továbbíejl®ztése koráb-
ban kellett volna már gon-
dolni. A mindössze pár fo-
rintos áru hiánycikk jelle-
gével sok bosszúságot okoz 
újabban a vásárlóknak. Az 
e hétre esedékes 20 ezer 

elmarad a jövő hétre. A 

Sajnos, nem tudják biz-
tatni őket azzzal, hogy rö-
videsen megoldódik ez a 
probléma. Farsang Lászlóné, d ? b o z patron szall.tasa 
a kereskedelmi osztály ve- elmarad a jövő hetre. 
zetője lapunk munkatársa- repcelak! t o ! ^?"°™ a s 

Az elmúlt évi munkájuk nak is elmondotta aggályát " g y a p i s
 f
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alapján az ország kiváló kis- a keresett cikkel kapcsolat- te adja tel az arut a MA V 
ipari szövetkezete címet a! ban. Szeged második ne- ^ r é f jTi^át ( L t m r 
következő ktsz-ek kapták:: gyedévi szifonpatron-kerete k e d d e t ' s z e r d a t l i u n k m d r ' 
Miskolci Női Szabó, Kalocsai 
Népművész Htsz, Fejlődés 
bútor. Jászsági Egyesült 
Építőipari, Gyulai fa- fém-
bútor, Nívó fodrász Ktsz, Bu-
dai járási Htsz, Prosperitás 
építőipari. Csurgói Napsugár. 
Pé®i Faipari, Hafém és a 
Hegyalja Ruházati Kisipari 
Szövetkezet. (MTI) 

A Bá®—Csongrád megyei 
Fűszer- és Édesség-nagyke-
reskedelmi Vállalat ezt a 
szállítási időt le akarta rö-
vidíteni. s az árut maga 

. szállította volna Szegedre, 
rad megyei Fűszer- es Édes- R é p c e l a k r ó l azonban közöl-
ség-nagykereskedelmi Válla- ték, ne is induljanak el. 

120 ezer doboz. Ez távolról 
sem kielégítő, hiszen erre a 
mennyiségre havonta len-
ne szükség. 

Laki Imre, a Bá®—Csong-

lat igazgatója viszont ar-
ról tájékoztatott, hogy a 

kács Antal és Hegyi József géig 
Somogyiné 

b e f e j e z i k 
mellett ott dolgoznak a teljes rekonstrukcióját. Ké-

lát díszítik. A Sándorfalvi technikum diákjai is. Az első pünkön: a diákok egy cso-
Járási Általán® Ktsz két emeleten a munkákkal már portja a lépcsőház faldíszí-
csempéző szakmunkása, Ta- elkészültek, s a tanév vé- tésén dolgozik. 

A jogi kar új Actái 
A József Attila Tudo-

mányegyetem Állam-
Jogtudományi Kara 
óta adja ki az Acta Juri-
dica et Politica című ta-
nulmánygyűjteményt, mely 
jelentős mértékben hozzá-

Szilbereky A Magyar 
és Népköztársaság jogrendsze-

1949 rének fejlődése című tanul-
mánya a jogi összehasonlí-
tás tudomány® módszeré-
vel tárja fel jogalkotásunk 
és jogalkalmazásunk főbb 

járul a marxista—leninista irányait és a további szó-
vá 1 ág nézet alapján álló szo- cialista fejlődés biztosítéka-
cialista jogtudomány to-
vábbfej lesztéséhez. A kar 
professzorainak és oktatói-
nak elmélyült tudomány® 
munkáját tükrözi, hogy a Kőnek 
felszabadulás óta nagyszá-
mú könyv, szám® monográ-
fia és tanulmány jelent meg 
hazai és külföldi kiadás-
ban. Az Acta-sorozat már 
eddig is komoly hozzá já 

it. A munka tanulság® 
számvetés is a jogalkotás és 
a jogalkalmazás számára. 

Horváth Róbert professzor 
Sándor professzor 

(1819—1884) elméleti sta-
tisztikai munkássága és a 
magyar polgári statisztikai 
elmélet kialakulása címmel 

magyar statisztikai tudo-

mélyült illusztrálásával hé-
zagpótló jelentőségű a ha-
zai és a külföldi jogi iro-
dalom számára, annál is 
inkább, mert olyan terüle-
tet tár fel, amelyet az ed-
digi római jogi irodalom 
eléggé elhanyagolt. 

Két adjunktus legújabb 
kutatásaival is megismertet 
bennünket a tanulmány-
gyűjtemény. Dr. Bárdosi 
István A perbeli egyesség 
és a perjogi alapelvek kap-
csolata címmel fontos gya-
korlati problémák feldolgo-
zásával nyújt jelentős szem-
pontokat jogalkalmazó szer-
veink számára figyelmet 

feivétec) s Készül a BNV szovjet kiállítása 
folyosók i * 

Az épülő Budapesti Nemzetközi Vásáron a legseré-
nyebb a szorgoskodás a szovjet pavilonnál, s ez érthető is. 
Á külföldi kiállítók közül itt mutatják be a legtöbb műkö-
dő nagy gépet, amelyek összeszerelése, üzembehelyezése 
hosszabb időt vesz igénybe. 

Idén 15 szovjet külkereskedelmi vállalat a szovjet gyá-
rak mintegy 4 ezer termékét küldte el. A pavilon központi 
részében kap helyet a repülőgép modell bemutató, ahol a 
TU—134, az IL—62 típusú utasszállító gépek, valamint az 
MI—10 és a KA—26 jelzésű helikopter kicsinyített mását 
szemlélhetik meg a látogatók összesen 11 modell képviseli 
a Szovjetunió repülőgép-gyártását. 

A Medexport vállalat exportcikkei közül említésre 
méltók, az univerzális narkózis altató, a szívsebészeti fel-
szerelések, a varrókészülékek, és a különböző gyógyszerek. 

Szabad területen helyezik el az autóexport személy-
és teherautóit és a járművek között a kis Zaporozsectől 
a 27 tonnás óriási dömperig sokféle típus megtalálható. 
(MTI) 

rulást nyújtott jogalkotó és hagyományaival foglalkozik. 
mány létrejöttének haladó érdemlő elméleti megalapo-

jogalkalmazó szerveink 
munkájának eredményessé-
géhez. Emellett jelentősége 
messze túlnő határainkon is. 
Erre az örvendet® tényre 

gazdag forrásanyag feldol-
gozásával és beható tudo-
mány® értékelésével. 

Antalffy György profesz-
vilégít rá dr. Kemenes Bé- szor francia nyelven írott ós 
la. a kar dékánja a gyűjte- a legújabb Acta-sorozat ke-
mény legutóbbi sorozatához f ^ b e n legnagyobb^ terjede-
irott előszavában. 

zottsággal. Dr. Bérezi Im-
ié pedig Az újítói jog né-
hány gazdasági és jogi 
problémája címmel a polgá-
ri jog saját® területének 
gazdasági és technikai fej-
lődésünk szempontjából 
egyaránt jelentős kérdéseit 
t®zi szél® körű vizsgálat 

A tavalyi évfolyamban 
közzétett értekezések fel-

lemben megjelent A szocia- ^ bátor bírálat tárgyává. 
lista allam es a marxista A h a t k ö t e t b ő l álló, fen-
allam- es jogelmelet cimu tiekben vázlatosan ismerte-

ölelik az állam- és jogtudo- értekezésében azokkal a leg- t e t t tanulmánygyűjtemény 
újabb kutatási eredményei-
vel ismertet meg, amelyek 
a szocialista állam- és jog-

vonásait 

mány legkülönbözőbb terü-
leteit. A sorozat mindenek-
előtt Szeged vár® felszaba-
dulásának 20. évfordulója fejlődés jelenlegi 
alkalmából rendezett tudo- tárják fel. 
mány® ülésszakon elhang- Pólay Elemér prof®z-
zott két jogi tárgyú előadást szor A censori régimén mo-
tartalmaz: Búza László aka- rum és az ún. házi bírás-

elő-
démikus és Szilbereky 
nő c. egyetemi tanár 
adásait. 

Búza akadémikus A nem-
zetközi jog fejlődése a fel-
szabadulás óta címmel 
mélyrehatóan elemzi azt az 
alapvető változást, melyet a 
Szovjetunió és a népi de-
mokratikus országok követ-
kezet® békepolitikája ered-
ményez az Egyesült Nemze-
tek Szervezetében. 

es az un. 
Je- kodás című tanulmánya szó-

ira körű forráskutatás el-

Antalffy György, Fonyó An-
tal, Kovács István, Marto-
nyi Ján® Pólay Elemér 
professzorok, valamint Both 
Ödön docens és Nagy Ká-
roly adjunktus, mint a kar 
tudomány® bizottsága tag-
jai nak gond® szerkesztésé-
ben jelent meg. 

H. L. 

mert a patront az előjegy-
zés sorrendjében adjak ki, 
vagyis Szeged előtt vannak 
még kielégítetlen megrende-
lők. 

Nem a FÜSZÉRT-en mú-
lik tehát, hogy nem lehet 
az üzletekben patront kap-
ni. S a nagyon szorult hely-
zetben mit tehet m®t? Azt, 
hogy máshonnan vesz el 5 
ezer patront, hogy az ün-
nep előtt a szegedi keres-
kedelem is kapjon valamit. 
Ez a mennyiség azonban 
egyetlen napra elégséges 
csak. A probléma alapvető 
megoldása az lenne, ha a 
répcelaki töltőállomást bő-
vítenék, vagy máshol is be 
kellene rendezni parton-
szénsav töltőt, hogy a pat-
ron állandóan kapható áru 
legyen. 

L. F. 

Verseny után — verseny előtt 
A társastáncmozgalom Szegeden 

Eg» héttel a „nagy ver-
seny" után látogattunk be 
vasárnap délelőtti próbájuk-
ra. A színes ruhák, fantá-
ziafrizurák, a fiúk sötét öl-
tönyei eltűntek már: nyo-
ma sin® a versenyláznak. 
Hétköznapi öltözékben, nagy 
igyekezettel és szorgalom-
mal fiatal, hajlékony pá-
rok gyakorolják a lépése-
ket, ®iszolgatják a mozdu-
latokat. De azért a közben, 

lan alapszabálya, de akár 
balra, akár jobbra, tény, 
hogy egyet előre lépett a 
Móra Ferenc Művelődési 
Otthon társastánc klubja, a 
március 6-i versenyen. Ezen 
az ország® területi elődön-
tőn 8 pár®uk indult. Kö-
zülük a D/3-as kategóriában 
versenyző 5 kettős mind to-
vább jutott a D/2-ek közé, s 
a D/2-be nevezett három 
pár® közül kettő még a 

ha egy szusszanasnyit is pi- magasabb szintet jelentő 
hennek mindig a versenyre D / 1 _ i g i s eljutott. Jelentős 
terelődik a szo. Érvelnek, s i k e r ez_ hiszen alig másfél 
méltatlankodnak, panasz- é v e alakult a gárda, s olyan 
kodnak, de mar értékelik is jelentős tradíciókkal, 5 - 6 
egymás teljesitmenyet; sok-
kal higgadtabb hangon be-
szélik meg a hibákat. 

Egy lépés előre 

Egyet balra, kettőt jobb-
ra — mondja a tánc írat-

A Klauzál tér a 
vár® egyik dísze, 
központja. Tavasztól 
ősz végéig emberek 
ezrei sétálnak na-
ponta keresztül a té-
ren. Nemsokára 

Kirakat 
a város közepén 

üí+'rkcryiseg. melyet 

Vastag István 

kőművesmester 
vivis! ú1 átalakítási és ta-
ta-oi-ási 

m u n k á l a t o k a t 
D- bú U. 37. sz. XS. 64 193 

Áramszünet 
Az Y ramszolKáltató Válla-
lai ltözll. hogy 1966. ápri-
lis 29-én 7—16 óráig Római 
krt. Feisn Tjczg-oar, Etel-
ka sor Valda u.. Kereszt 
u. Sziliért sfit. Debreceni 
u. Rtha-1 ti által határolt 
te-meton 

áramszünet lesz 
k. 7439. 

mét reggeltől estig idétlen papírportál-
százak ülnek le egy lal koronáztak meg, 
kávéra, fagvlaltara a hogy véletlenül se 
Virág kedvelt tera- kerülje el a figyel-
szán, a térre kira- niet. Amikor az avult 
kott' gombák alatt, portálokat város- és 
Aztán iön a szabad- országszerte lebon-
téri. Külföldiek szá- tották. itt a vár® 
zal keresik fel na- kirakatában, a téren, 
ponta a téren az Ide- jó ízléssel dacolva 
genforgalmi Hivatalt felépítették ezt a vá-
és kiindulópontjuk— sári kulisszát rikító 
végállomásuk a vá- kopottságával. eső 
rossal ismerkedő sé-
táinkon e tér. 

S a téren áll, vá-
sári mód hivalkodón 

után foszladozó pa-

nyek makettjei, épí-
tőművészetünk. ered-
ményeink stb. A 
hely központi fekvé-
— rrúytsn százak 
néznének be napon-

bemegv s vásárol. Ez ta. Afféle figyelem-
a kirakat azonban felhívó gyors kiálli-
csak kulissza. tások lehelnének itt. 

Vajon nem lenne kultúra, művészet, 
ésszerűbb csakugyan városfejlesztés. mai 

kiállítóhelvisegnek életünk, ezek köave-
használni? Zsúfolt a títésében politikánk 
programjuk a város reklámozói! 
képzőműviseetl kiál- Azt hiszem érde-

lítóhelyiségeinek. mraebb. hasznosabb 
Gyakran váltakozó és az idegenforga-
kis kamarakiállítá- lomban is jobb rek-
sokat rendezhetné- lám lenne ez. mint a 
nek itt a képzőmű- ma látható vásárias 

éves múlttal rendelkező 
klubokkal kerültek szembe, 
mint például a békéscsabai 
táncasok, akik a pestieknek 
is komoly riválisai. Az elé-
gedetlen hangulat is inkább 
annak szólt, hogy egyikük-
nek sem sikerült ezúttal be-
jutni a különböző ®opor-
tok első három helyezettjei 
közé. Pedig Kiss Gyöngyi 
és Törökgyörgy József 
olyan tüzes csárdást jártak, 
hogy közben és utána 
cekig zúgott a vastaps. Hiá-
ba: a bírák másként látták, 
s ők bizony olykor 
tekinté'lytiszteletből is mu 
tattak fel pontszámokat 

vészek, s nem®ak portál és árubemu-
pírjaival. Aztán kiál- ők! Hiszen fotóklub tatók a város köz-
lításokat rendeznek is van a városban, pontjában. No. per-
itt. Árukat állítanak Egy-egy kiállítással 

évek óta egy rikító ki. amelyeket közeli is ünnepelhető év-
díszbazár. Vagy hogv boltokban lehet vá- forduló, s esemény. 
Is nevezzük7 Az Ide- sárolni. Azoknak a Sőt — horribile dic-
genforgalmi Hivatal boltoknak is van ki- tu! — maga a város 
közelében, a Filhar- rakata. célszerűen: is kiállítást érdemel: kirakata 
mónia és az Aján- ha a járókelőnek a városfejlesztési úgy? 
dékbolt között egy megtetszik valami, tervek, új létesíímé-

sze, a csúnya lát-
ványtól nem dől ösz-
sze a vár®. Megvolt 
így is. igaz. De nem 
lenne szebb és jobb 

Szegednek 

F. B. 

Pálfy Laj® és Tárkány 
Erika, Serley Iván és Fáy 
Edit, Törökgyörgy József 
és Kiss Gyöngyi, Romber-
ger András és Fenyvesi 
Zsuzsa, Palankai Tibor és 
Hricsovini Klára ma már 
— a később csatlakozott há-
rom párossal együtt — na-
gyon jó szellemű kollektívát 
alkotnak. Zömmel középis-
kolások, és sokat segítenek 
egymásnak, nemcsak a par-
ketten, hanem az iskolában 
is. Eredeti célunk volt, hogy 
végre Szegeden is legyen 
olyan klub, melynek tagjai 
példás magatartásukkal, 
kultúrált táncolásukkal ha-
tással vannak az ifjúság-
ra. Versenyeken kívül ha-
gyomány® és modern tán-
caikkal bálakon. egyéb be-
mutatókon és rendezvénye-
ken is szereplünk. Alig egy 
hónapja, újabb 10 pár® je-
lentkezett a klubba. Most 
már tehát kezdő csoportunk 
is van. Közöttük is hasonló-
an jó közösségi szellemet 
szeretnénk meghon®ítani. 

Első a tanulás! 

Jó s ze l l emű 
kollektíva 

De ezért már tényleg kár 
kraeregni. Annál inkább, 
mert küszöbön állnak az 
újabb versenyek, bemutatók. 

még Időközben a próba gya-
m n _ korlatilag véget is ér. 

párok a v a s á r r a cvrrelőt* 
napfényben — ahogyan tán-
coltak. olyan „összetételben" 
— szétszélednek. 

A művelődési otthon igaz-
gatójával, Gausz Antallal — 
aki mint „szakmabeli" is 
ott ül a klubfoglalkozáso-
kon — arról beszélgetünk, 
milyen emberformáló ereje 

S ahogy a fáradhatatlan "?£»< " kdzösségnek. 
zongorakísérő, dr. Nemes 
István ujjal alatt elnémul-
nak a billentyűk, s a pró-
ba véget ér, pihegő kis ®o-
port veszi körül a tanárnőt, 
dr. Viszt Józsefnél 

— Amikor 1964. novem-
ber 1-én 5 leik® párossal 
létrehoztuk ezt a klubot, 
tudtuk, hogy szép és hálás 
feladatra vállalkozunk — 

emlékezik. Az alapítók: 

Klubdélutánokat szerveznek 
szellemi vetélkedőket tarta-
nak, ahol ková®olódik a 
barátság, egymás kölcsönös 
segítésének szelleme. Sőt! 
Ha valakinek romlik a ta-
nulmányi eredménye, addig 
nem jár próbákra. míg 
nem javít. Elsőrendű szá-
mukra tehát a tanulás, 
ha semmi más nem. 
ez is valami. . . 

Nikolényi István 

s 
már 
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