
Milyen legyen 
Szeged címere? 

Budapesten már megszüle-
tett az új városcímer. En-
nek gondolata Szegeden is 
felmerült, amint lapunkban 
is tudósítottunk róla. Most 
hivatalosan is napirendre ke-
rült a városi tanács vb kez-
deményezésére. Héttagú cí-
merelőjiészítő bizottság ala-
kult. Elnöke Papp Gyula, a 
városi tanács vb elnökhelyet-
tese. Tagjai történészek és 
államjogászok. A héttagú 
előkészítő bizottság most 
tartott első ülése a városcí-
mer egy vagy több változatú 
tervezetének összeállítására, 
jogi, történeti és művészeti 
albizottságot alakított. 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága és a címerelőké-
szítő társadalmi bizottság 
Szeged címerének tervezésé-
hez kéri a lakosság javasla-
tát. véleményét. A javasla-
tokat, elgondolásokat a Sze-
ged m. j. városi tanács mű-
velődésügyi osztályára kérik 
eljuttatni postán vagy szemé-
lyesen. 

Szegednek — mint köztu-
dott — korábban volt címere. 
Ez azonban hazánk felsza-
badulása után már nem al-
kalmas arra. hogy szimboli-
zálja a szocialista nagyvárost, 
Szegedet. A városcímer Sze-
gednek sem egyszerűen for-
mai kérdés, hanem elsősor-
ban tartalmi, mert sűrítve és 
jellegzetesen kell „vallania" 
Szegedről. A városcímer 
szimbólum a városról, s hi-
ányzik a fejlődő Szegednek, 
a szabadtéri játékok ottho-
nának. Természetesen az új 

I Új szak a kertészeti 
és szőlészeti főiskolán 

Terménytárolási és feldől- mesztéstechnikai alapkép-
gozási szak szervezését kezd- zettségük mellett speciális is-
ték meg a kertészeti és sző- meretekkel rendelkeznek a 
lészeti főiskolán. kertészeti termények hasz-

Az előzetes számítások nosítási — tárolási, kikészí-
szerint az ilyen irányú fel- tési, csomagolási, begyűjtési, 
adatok ellátására a követ-
kező 20 évben a népgazda-
ságnak mintegy 600 szakem-
berre lesz szüksége. Az új 
szakról olyan kertészmérnö-
kök kerülnek majd ki. akik 
természettudományi és ter-

szállítási és feldolgozási — 
technológiája és üzemtana 
területén. 

A kertészeti termény-táro-
lási és feldolgozási szak va-
lószínűleg már az 1966— 
67-es tanévben megnyílik. 
(MTI) 

Omladina 66" Szabadkai jegyzet 
— szegedi gondokkal 

H ö n d e h M e s s i á s 
A SZEGEDI ZENEBARÁTOK 
KÓRUSÁNAK HANGVERSENYE 

Hatalmas feladatra vállal-
kozott a Szegedi Zenebará-
tok Kórusa, amikor műsorá-
ra tűzte Geoi-g Friedrich 
Handel legnagyobb szabású 
remekművét, az oiratórium-
irodalom osúcsát, a Messiást. 
Nem is választott felelőt-
lenül. elhamarkodottan: az 
együttes eddigi repertoárja, 
illetve az előadások általános 
színvonala időszerűvé tették 
igazolták a Messiás műsor-
ra tűzését. 

S mégis, a hétfő esti vár-
ra várt előadás csalódást 
okozott. Csalódóst. mert a 
közönség egy lenyűgöző él-
ményt — mesterien kidolgo-
zott szólókat, hatalmas kó-

Irigyeljük a vásárhelyieket 
és a kecskemétieket: náluk 
már minden bizonnyal nagy-
szereűn zeng fel Hándel 
muzsikája. 

Vántus István 

„Omladina 66" — ezzel a 
címmel rendezi meg min-
den évben a Jugoszláv Né-
pi Ifjúsági Szövetség sza-
badkai szervezete hagyomá-
nyos könnyűzenei fesztivál-
ját. Május 5—7 között egy 
Csongrád megyei KlSZ-dele-
gáció tagjaként vettem részt 
az idei fesztiválon, ahol kö-
zelebbről is megismerhet-
tem a szabadkai fiatalok or-
szágos kezdeményezését. 

Országos hírnév 

A fesztivál gondolata ak-
kor született, amikor az if-
júsági szövetség kezdemé-
nyezéséne, társadalmi ösz-
szefogással ifjúsági művé-
szeti együttes alakult Sza-
badkán. Azóta az együttes 
— a Mladost — országos 
hírnévre tett szert, az el-
múlt év októberében si-
kerrel szerepelt Szegeden 
is. Jelenleg szimfonikus ze-
nekarral, dzsesszegyüttessel 

és tánckamal rendelkezik, 
tagjai mind fiatalok, üzemi 
munkásak, egyetemisták és 
középiskolások. 

Az „Omladina" az igé-
nyes könnyűzene fesztivál-
ja. Rendezését országos pá-
lyázat előzi meg, amely-
nek egyetlen feltétele van: 
csak 25 éven aluliak vehet-
nek részt rajta. Az ez évi 
pályázatra 254 könnyűzenei 
mű érkezett be, a zsűri ti-
zenegy pályázó 18 művét 
fogadta el, ezek alkották a 
fesztivál programját A da-
lokat a Mladost zenekará-
nak kíséretével az ország 
legkülönbözőbb részeiből 
összesereglett fiatal éneke-
sek adták elő. 

Igen népszerű volt a fesz-
tivál a fiatalok körében. Da-
lai közül minden bizonnyal 
több a fiatalok kedvenc slá-
gerévé válik. A különböző 
zenei intézmények, a sajtó-
szervek és a rádió is nagy 
érdeklődést tanúsított iránta. 

rustételeket és drámai íz-
címer tervezésénél figyelem- , z á s t _ v á r t s e helyett 
be veszik és felhasználják a 
régi címer ma is értékes mo-
tívumait. 

Szeged új címerét a városi 
tanács ülése hagyja majd jó-
vá. 

egy általában fárasztó, néha 
még kínos pillanatokat is 

' hozó próbaszerű előadást 
kapott. 

Pedig a mű jó előadásához 
megvannak nálunk a felté-
telek. A Zenebarátok Kórusa 
lényegében tudja az anyagot, 
a zenekar számára pedig 

1 egyáltalán nem jelent nagy 
feladatot ezeknek az egy-
szerű szólamoknak a leját-
szása. Csak jóval több 
együttes próbát kellett volna 
tartani — nemcsak közvet-
lenül az előadást megelőző 
napokon —, s Vaszy Viktor-
nak is több gondot kellett 

a darabra. 
A szólisták — Berdál Va-

központokat szereltek fel I é n a - kemény Klió, Réti 
Balatonfüreden, Balalonfüz- 1 Csaba. Sinkó György — kö-

Újfajta 
telelonközponfok 

A Beloiannisz-gyár és a 
BUDAVOX külkereskedelmi 
vállalat kedden nemzetközi 
konferenciával egybekötött 
bemutatón ismertette meg 
hazai és külföldi 
az elektronikus vezérlésű 
telefonközpontokkal. Ilyen 

vendégeit , . 
. volna fordítania 

főn. Literen, Hajmáskéren. 
Ezeken a helyeken megszűnt 
a kézi kapcsolás, s nemcsak 
a községen belüli állomáso-
kat, hanem a községek egy-
mást is öt számjegy tárcsá-
zásával hívhatják. Az idén 
Pápa környékén is több 
községet szerel fel a posta 
hasonló automatával, majd a 
következő időszakban a Ba-
laton környékén is elterjed-
nek az új berendezések. 

zül magasan kiemelkedett 
Sinkó György teljesítménye. 
Kitűnő stílusérzékkel, hiba-
mentesen énekelte szólamát. 
Jól megállta helyét Réti 
Csaba, aki különösein a ko-
loraturált részeket énekelte 
fejlett technikával és ízlés-
sel. Szép trombitaszólójáért 
Kreisz Ferencet illeti dicsé-
ret. A contnuot Delley Jó-
zsef, az orgonaszólamot Vá-
rady Zoltán játszotta. 

Gazdasági fejlődésünk időszerű kérdései ^^ 

A külkereskedelem gazdaságossága 
Valamennyi ország ar-

ra törekszik, hogy mindazt 
megtermelje, ami a lakos-
ságnak szükséges. Ez termé-
szetesen csak elméletileg le-
hetséges. Vannak ugyanis 
olyan termékek, amelyekből 
az ország — természeti adott-
ságainál fogva — nem ké-
pes a szükségletnek megfele-
lő mennyiséget előállítani. 
Hazánk például ásványi 
anyagokban szegény ország. 
Így nagymennyiségű szenet, 
ércet, fémet kell külföldről 
vásárolnunk. Nem lehetünk 
önellátóak olyan cikkekben 
sem, amelyek pl. melegebb 
éghajlathoz kötődnek. (Déli-
gyümölcsök stb.). 

Ugyanazt a terméket az 
egyes országokban igen el-
térő költséggel, változó ter-
melékenységi színvonalon ál-
lítják elő. Ha olyan termé-
keket exportálunk, amelye-
ket itthon viszonylag olcsón 
termelünk, és olyanokat im-
portálunk, amelyeket itthon 
csak drágán állíthatnánk 
elő, akkor ez számunkra 
munkamegtakarítást, költség-
csökkenést jelent. (Szüksé-
günk van például narancsra, 
citromra. Üvegházakban, 
rendkívül drágán tudnánk 
csak termelni ezeket a gyü-
mölcsöket. Mennyivel kifi-
zetődőbb, ha almát terme-
lünk és exportálunk, s a 
kapott pénzért citromot, na-
rancsot veszünk.) Egy sor 
ilyen példát lehetne még em-
líteni, más fogyasztási cik-
kek vagy ipari gépek és be-
rendezések esetébem is. A 

Meleg is vo l t kí-
vánatos ls, az a faj-
ta üzemi-házi kalács, 
amiből nem spórol-
ták el a szakácsnők 
a belevalót. tehát 
vastag diócsíkok kun-
korodtak a ropogós-
ra sült szélek felé. 
Egyszóval konyha-
művészeti remeklés 
volt. És ezzel akar-
tam én kísértésbe 
hozni az embereket! 

Illetve az eset úgy 
történt, hogy a ka-
lácsokat nem bírtam 
már megenni, tekint-
ve. hogy kettőt elfo-
gyasztottam rendkí-
vüli akaraterővel, a 
kivételesen szintén 
remekbe készült és 
rengeteg vacsora 
után. De mohóságom 
átka! Még két süte-
ményt szereztem, 
amit már mindenféle 
gyönyörűsége ellené-
re sem tudtam meg-
enni. 

S ekkor támadt 
egy zseniális ötletem, 
amelv keveréke volt 
az emberi lélek mé-
lyén meghúzódó jó-

A kalács 
tékonykodásnak és a szárított marhabelet 
gyerekkorban elszen- kínáltam volna el-
vedett igazságtalan adásra, mások közöl-
veréseknek. amit a ték, hogy köszönik, 
suttyomban szemétbe imént fejezték be 
dobott kenyerek és hatfogásos vacsorá-
kalácsok okozták, jukat. Egy ember jó-
Szóval döntöttem, indulatúan azt is el-
Nem mindenki lak- mondta, hogy két-
hatott így jól —oda- ezer forint fizetése 
adom hát valakinek, van. s abból tud ka-
szegény kiskölyök- lácsot is venni, de 
nek. ragy koldusfé- volt. aki letett egy 
lének. csomagot és ijesztő 

Így aztán nyakam- módon kezdett kia-
ba vettem a várost b á I n i valami olyas-
lenveremen a füzet- m i t - h ° g y szórakoz-
laDba pakolt kalács- 7<am mással és sér-
csal hogy az első rá- tegessem a kedves 
szoiulónak kezébe nagymamámat éis 
nyomjam. Vizslate- azt hiszem. csak 
kintettel figyeltem a egyébként szerény 
járókelőket. Aki ki- magatartásom mén-
esit is szegénye- tett meg a tettleges 
sebb kinézetű volt, bántalmazástól. Mi-
azonnal megszólítot- csoda fráter! Hiszen 
tam. Később óvató- én jót akartam! Vagv 
sabb lettem. Ugyanis tán nem voltam elég 
az emiitettek először körültekintő a kunt-
úgy néztek rám meg saftjaim válogatásá-
a kalácsra, mintha nál? Lehetetlen! Az-

tán a nagy mászká-
lásban elfáradtam. S 
abban is biztos vol-
tam, hogy egy cse-
mege sarkán, vagya 
Boszorkány környé-
kén is szoktak lenni 
utcagyerekek. akik-
nek . . . hmm . . . Hát 
n e m v o l t a k . És n e m 
volt az e«5ész város-
ban egy ember, aki-
nek odaadhattam 
volna dédelgetett ka-
lácsaimat. melyek 
már. sajnos, össze-
töppedtek. s kihűltek 
a recés szélű füzet-
lap alatt. 

Végül gondoltam 
egyet. Letettem szé-
pen kalácsomat egy 
padra. Hátha csak 
előttem voltak olyan 
szégyenlősek az em-
berek? De nem. Egy 
óra múlva arra jár-
tam. s Hanzi bácsi, 
n sánta utcaseprő, a 
régi népkonyhák ál-
landó vendége éppen 
unott mozdulattal 
dobta kalácsaimat a 
szemétbe . . . 

J. A. 

külkereskedelem célja tehát 
az is, hogy bekapcsolódjunk 
a nemzetközi munkamegosz-
tásba és az ebből származó 
előnyöket népgazdaságunk 
számára hasznosítsuk. 

A külkereskedelem annál 
gazdaságosabb, minél keve-
sebb munkát tartalmazó ex-
portált termékért, minél 
több hazai munkát megtaka-
rító külföldi árut kapunk. 
Ezért a külkereskedelmen 
belül gazdaságosnak kell len-
ni a kivitelnek és a beho-
zatalnak egyaránt. Egy meg-
határozott termék exportjá-
nak gazdaságossága attól 
függ. hogy az érte kapott 
külföldi devizában kifejezett 
ár összege milyen arányban 
áll az előállítására fordított 
költség forintösszegével. Te-
gyük fel, hogy egy dollár át-
lagosan ötven forintot ér — 
amely ebben az esetben sem 
árfolyamot, sem kitermelési 
költséget nem jelent —, ak-
kor az a kedvező arány, ha 
az export árbevétel egy dol-
lárjára 50,— forintnál keve-
sebb költség jut. Minél ke-
vesebb ez a költség, annál 
gazdaságosabb az export. Ha 
viszont a költségek az előb-
bi számítás alapján megha-
ladják az 50 , - forintot, akkor 
a túllépéssel arányosan vá-
lik egyre gazdaságtalanabbá 
a termék kivitele. 

Az exportra kerülő ipari 
termékek gyártásához több-
nyire import-anyag is szük-
séges. Ezért az export gazda-
ságosságát az is befolyásolja, 
hogy devizában kifejezve mi-
lyen értékű importanyagot 
használtak fel a külföldre 
szállított termékhez. Világos, 
hogy az a kedvező, ha egy-
ségnyi termékhez felhasznált 
importanyag értéke lényege-
sen kevesebb az exporttal el-
érhető bevételnél. Ellenkező 
esetben nemcsak forintban, 
hanem devizában is ráfizetés 
keletkezik. 

Az import gazdaságos-
ságát az határozza meg, hogy 
a külföldről behozott termé-
kért fizetett deviza összege 
hogyan arányul a belföldi ér-
tékesítés során elérhető fo-

rint ár összegéhez. Ha mond-
juk a behozott termékért fi-
zetett deviza egy dollárjára 
50,— forintnál magasabb bel-
földi ár jut, akkor — felté-
telezve, hogy a felhasználók-
nak ilyen áron érdemes meg-
vásárolni — gazdaságos im-
portból beszélhetünk. Minél 
magasabb a külföldön be-
szerzett termékért fizetett 
devizaösszeg egy dollárjára 
jutó belföldi forint árösszeg, 
annál kifizetődőbb az import. 

A külkereskedelem gazda-
ságosságát természetesen 
nemcsak ilyen üzleti szem-
pontok határozzák meg. 
Amire feltétlenül szüksé-
günk van, azt viszonylag 
drágán is meg kell vennünk, 
amiből sokat termeltünk, ab-
ból a felesleget viszonylag 
olcsón is el kell adni. Ezért 
az export és az import-gaz-
daságosság nemcsupán az-
zal javítható, ha csökkent-
jük az exporttermelés költ-
ségét, illetve növeljük az 
importtermék belföldi árát. 
Ezek a lehetőségek egyéb-
ként is korlátozottak. Sokat 
javulhat a külkereskedelmi 
gazdaságosság azzal is, ha az 
elérhető legmagasabb áron 
adunk el és a lehetséges leg-
alacsonyabb áron vásáro-
lunk a világpiacon. Tehát 
nemcsak ügyesen termelünk, 
hanem ügyesen kereskedünk 
is. 

Gazdaságunk úgyneve-
zett „nyitott gazdaság". Kül-
kereskedelem nélkül gazda-
sági életünk megbénulna. 
Nyersanyagunk kevés, felve-
vő piacunk szűk. A népgaz-
daság egyensúlyának fenn-
tartásához nélkülözhetetlen a 
gazdaságos külkereskedelem. 

A belgrádi rádió az egesz 
műsort szalagra vette és rö-
videsen közvetíteni fogja. A 
helyi díjakon kívül öt szerv 
adott külön díjaikat a fiatal 
amatőr művészeknek. 

Tanulságok itthonra 
Mindazt, amit láttunk, be-

tetőzése volt egy év kitartó 
zened munkájának. Nemcsak 
kellemes zenei élményt je-
lentett, hanem tanulságul is 
szolgált számunkra, ahogyan 
a jugoszláv szövetség össze-
fogja és foglalkoztatja a ze-
nei képzettséggel rendelkező 
fiatalokat, ambicionálja az 
ifjú zenei tehetségeiket 
Azok a fiatalok, akik ze-
nét tanultak, nem kallódnak 
el, hanem az együttesben to-
vábbra is a zenekultúra ak-
tív művelői maradnak. A 
hangszerjáték tudása mel-
lett megtanultak kollektívá-
ban muzsikálni, méghozzá 
igen rövid idő alatt. A fia-
tal szerzők szerepeltetése űj 
színt visz a könnyűzenei 
kultúrába, valóban az i f -
júság órzósvilága, életkedve 
szólalt itt meg a zene nyel-
vén. 

Delegációnk látogatásának 
— a két ifjúsági szervezet 
baráti kapcsolatának erősíté-
se mellett — az is célja 
volt, hogy konkrét szakmai 
és szervezési tapasztalatokat 
szerezzünk Szabadka ifjúsá-
gi kulturális életéről. Fél 
évvel ezelőtt a Szeged vá-
rosi KISZ-bizottságon is fel-
merült egy ifjúsági zenei 
együttes létrehozásának gon-
dolata. Problémát okozott és 
okoz ma is, hogy bár vá-
rosunkban több amatőr 
tánczenekar és gitáregyüttes 
működik, zened továbbkép-
zésük megoldatlan. Ezért 
előfordul. hogy alacsony 
színvonalú, nem éppen ízlé-
ses műsort produkálnak. Á 
színvonalasabb amatőr 
könnyűzene egyedüli fóru-
ma Szegeden az Ifjúsági 
Dzsessz Klub, ám ez is igen 
korlátozott lehetőségekkel 
rendelkezik csak. 

Idegenforgalmi érdekek 
A műkedvelő kisegyüttes 

seken kívül egy nemrég 
végzett felmérés is bizonyít-
ja, hogy nálunk is lenne bá-
zisa ifjúsági együttes létre-
hozásának. A felmérést az 
Ifjúsági Ház végezte hat 
KISZ-szervezetben és csak 
vonós-, fúvós- ós ütőhang-
szeren játszó fiatalok jelent-
kezését kérte, ötvenhárom 
jelentkező akadt, aki szí-
vesen játszana ifjúsági 
együttesben. 

A zenekar létrehozásának 
gondolatát nemcsak az i fjú-
ság zenei nevelése, hanem 
Szeged kulturális és idegen-
forgalmi érdekei is igazol-
ják. Az együttes egész év-
ben, de különösen a szabad-
téri játékok időszakában bő-
vítheti? é és gazdagíthatná 
Szeged kulturális program-
ját. A" szabadkai fiatalok si-
kerei bizonyítják, hogy élet-
re való ötlet a Szeged vá-
rosi KISZ-bizottság gondola-
ta. Ha az illetékes népmű-
velési szervek és intézmé-
nyeit együttműködnek, a 
példa nem marad követés 
nélkül. 

Bodó Károly 

Televíziós film 
a szovjet rakétákról 

Eladó! 
Használt ál lapotban: 
Bü—2 burgonyaül te t í . Ra-
pictox m . lóvo.ntatásü gyü-
mölcsfa permetező T 242/4 
NDK laza báláz.0. 20 LE 
Lanz-Bulldoc stabil nyers-
olaj motor 250 cm' Simson 
Motorkerékpár 
Üj ál lapotban: 
T 261 /IIT turbinaszivattyú 
vil lanymotorral TP takar-
márynépesi tő . Sz. 100/12 

• - év-szivattyú. hátas-
lónyeraek. Fogatos fűka-
sza. 

Haladás Mtsz, 
Csongrád. Justh Gy. u. 33. 

V. 110 196 

Síneken gördülő paraszt-
ház a tajgában. alatta beton-
akna. interkontinentális bal-
lisztikus rakéta indítására, 
föld alatti parancsnoki köz-
pont. elektronikus „agyak-
kal", rakétatalálat következ-
tében zuhanó repülőgépek, 
süllyedő hajók — csupán né-
hány jelenet abból a televí-
ziós filmből, amelyet a győ-
zelem napjának estéién lát-
hattak a moszkvaiak. 

„Rakétáink védik a békét" 
címmel olyan választékban 
és gazdagságban vonultatták 
fel hétfőn este a f i lm szer-
zői a szovjet rakétaarzenált, 
mint amilvennek május el-
sején a Vörös téren tanúi 
voltunk, csakhogy ezek a ra-
kéták most behavazott feny-
vesék között vonultak, „he-
gyet másztak", mocsarakon 
haladtak keresztül és adott 
parancsszóra nemcsak tüze-

lőállásba helyezkedtek, ha-
nem hatalmas tűzsugarakat 
lövelve. el is indultak a fel-
tételezett célpont felé. 

A félórás televíziós film 
működésben mutatta be a 
szovjet páncéltörő rakétákat, 
a légvédelmi rakétákat, a 
szovjet légierő „levegő-leve-
gő" és „levegő-föld" osztály-
hoz tartozó irányított löve-
dékeit. a szá rnvasrakétákat, 
a haditengerészet torpedó-
rakétáit a tengeralattjárók 
interkontinentális rakétáit' 

A film utolsó jelenetei in-
terkontinentális ballisztikus 
rakéták nagyobb csoportjá-
nak egyidejű indítását mu-
tatták be. Mint ismeretes, 
ezek a rakéták közel 100 
megatonnás hidrogéntöltet 
célba juttatására is alkal-
masak és startégiai feladato-
kat oldhatnak meg. (MTI) 

•taerd*. 1966. május U . DÉL-MAGYARORSZÁG 5 


