
Mai tanácstag-
beszámolók 

Ma, szerdán Szegeden újabb 
városi és kerületi tanácsta-
gok tartanak beszámolót vá-
lasztóiknak. Délután fél 6 
órakor a gázgyár művelődési 
termében Popán Antainé vá-
rosi. Lengyel András. Mohá-
csi Károlyné és Soós Károly-
né kerületi tanácstagok ta-
lálkoznak választóikkal. Dél-
után 6 órakor a Gagarin Is-
kolában Kovács Alajos vár® 
si. Rózsa István és Szekeres 
Istvánné kerületi tanácsta-
gok; Petőfitelepen a III. ut-
cai művelődési otthonban, 
Pintér Béla városi, dr. Janka 
János és Csűri Mihály kerü-
leti tanácstagok tartanak 
beszámolót. 

Bemutató 
tani tás 
angolul 

Nyolc-kilenc esztendős, az 
általános iskola harmadik 
osztályát befejező leányok s 
fiúcskák ajkáról röppen az 
idegen nyelv szava — hi-
bátlan kiejtéssel: „I am a 
boy, a girl are y o u . . . " A 
rókusi általános iskola kis-
diákjai egyelőre nem a 
nagy angol drámaíró. Sha-
kespeare műveit idézik, de 
idővel, sokéves szorgos ta-
nulás után nyilván majd ar-
ra is sor fog korülni — mert 
amit már n\a tudnak, az is 
kifogástalanul pontos, szé-
pen kiejtett, s értelmes. A 
családra, az iskolára, köz-
vetlen környezetükre vonat-
kozóan mindent megtanul-
tak ez alatt a kísérleti esz-
tendő alatt, s a tanárnő 
kérdéseire a gyengébb elő-
menetelűek is képesek sza-
batos feleletet adni. 

Bedekovics Ilona tanárnő 
nagy odaadással, sok ötletes 
szemléltetőeszköz felhaszná-
lásával tanította meg előbb 
beszélni, később írni kis 
tanítványait. Ennek a kísér-
leti esztendőnek minden bi-
zonnyal hasonlóan eredmé-
nyes folytatása következik. 

D. E. 

Tanítóéknál — a tanyán 
— Odalett a sarkantyús én nevelőniunkám kezdetén, gazdasági szakiskola égisze 

Magyar—szovjet 
könyvkiadói együttműködés 

csizma, amit az apa ígért a 
kisfiának. 

— Miért lett oda a sarkan-
tyús csizma? 

— Azért, mert a kisfiú 
összetörte a fészekben a ci-
negetojásokat. nem kelhet-
tek ki a kis cinegék, ame-

Dr. Simó Jenő. a Művelő- A két ország szorosabbra 
désügyi Minisztérium kiadói fűzi a könyvkiadók kapcso-

Férje. Hegyvári Ferenc, az alatt előbb kertészeti, majd 
iskola vezető tanítója, az ő szőlő- és bortermelő, s végül , . . . . , , , , „. , . . r , „ . . . . 
keze alá 29 felsőtagozatos szarvasmarha-tenyésztő tan- foigazgatosaganak vezetője latait. fejlesztik a kozos ki-
tartozilc. Hogy idekerült, a folyamot szerveztünk, ezt az f? helyettese, Komis Pál. a adoi tevekenyseget. kulon® 
feleségének köszönheti. idén fejezik be a hallgatók. Szovjetumo Minisztertanácsa sen a Nagy Októberi Szocia-

- Valóban: köszönheti-e. Persze, mezőgazdasági szak- ™? l l e t t
 u . m 3 k o d ő s a J t o ü ® M hsta Forradalom 50. evfor-

hogy itt tanít, hiszen úgy emberek is bekapcsolódtak á l I a f n i . bizottság meghivasa- dulójához, valamint mas 
tudom. matematika-fizika az előadásokba. ra ket hetet töltött a Szoy- szovjet es magyar évfordu 

lyek kiirtották volna a sok- szakos tanár, a kalocsai gim- — S mihez kezdenek, ha ! rétumoban. Tárgyalásaik 
sok hernyót. így a hernyók náziumban tanított, s tanyai idén befejeződik ez a tan- f e j e z t é v e l kedoen délután 

1 jegyzökönyvet írtak ala a 
két ország együttműködésé-

elpusztították a gyümölcsöst, állása előtt járási tanulmá- folyam? 
s nem termett pénz a kis- nyi felügyelő volt? — Az asszonyok érdeklőd-
csizmára. — A válasz talán meglepi tek a baromfitenyésztő szak-

— Jól mondtad. Pista. Mi — felel azonnal —. de én. munkásképzés lehetőségeiről, 
tehát a tanulság a Cinege- jobban mondva mi. nagyon Ha sikerül, ezzel folytatjuk, 
fészek című olvasmányból? jól érezzük itt magunkat, Ha nem. akkor, remélve, 
Na, mondd csak. Jolánka! nem akarunk elköltözni in- hogy az idén már villanyunk 

— A cinegéket és más nen. Különben a feleségem- is lesz, televíziós ismeretter-
hasznos madarainkat véde- nek is főiskolai végzettsége iesztő előadásokra szerv® 
nünk kell. mi is a télen ete- van. biológia-földrajz szak®, zünk hallgatókat. 

Levelezőként szerezte meg a , -
diplomát. Csupa leik® 

Később tudom meg, hogy K o r u J sedés ez a két 
mindkét gyermekük meg- szeretettel ember! Mint-
volt már. amikor az asz- egy negyven 
szonyka vizsgákra járt Sz® család gyermekeit tanítják 
gedre. (itt többségben sokgyerme-

— Vittem a kislányom a kes családok élnek), isme-

tőt készítettünk nekik . . . 
Az alsótagozatosok órájá-

ra toppantam be a domaszék 
—bajai úti általán® iskolá-
ba, éppen a harmadik ®ztá-
lyosok foglalkozására. Csupa 
mosolygó arcú kislány és 
kisfiú, s a tanító nénire 
mindegyik rajongó szemek- Mózes-kosárban, ott várt rik azok minden gondját-bú-
kel tekint. Hegyvári Ferenc- rám a portán, míg két kol- ját és örömét. Az emberek 
né büszke a gyerekeire, erre lokvium között vele is fog- i s szeretik a „tanító nénit" és 
a negyvenkét kis tanyai ne- lalkozhattam. — Nevetve a „tanító bácsit", egyéni és 
bulóra. akiknek a ragaszko- emlékszik, mennyire tetszett közérdekű problémáikkal ke-
dásához nem is fér kétség, ez a főiskolás társainak. resik fel őket. még a ter-
Eppen az imént szabatosan Ibolyka, a kisebbik, három- melőszövetkezeti csoporttal 
válaszoló, csvpaszem k i s ö r - éves múlt, énp a végszóra kapcsolat® ügyekben is ta-
dögh Jolán is azt mondja a toppan be közénk elgörbült nácsot kérnek tőlük. Hegy-
kérdósemre. hogy ő bizony szájjal, kezében tartva egy vári példája nyomán terjed 
tanítónő szeretne lenni, ha pihés kiscsibét. 
nagy lesz. — Apuka, néad. ez nem 

— Miért éppen az? találja az anyukáját, gyere. 
— Már segítettem a tanító keressük meg. — Gabriella, 

néninek, az elsősöknek elő- a nagyobbik. m®t a nagy-

nek fejlesztéséről a könyv-
kiadás terén. 

lókhoz kapcsolódva. A két 
fél évente kétszer ajánló 
jegyzékeket küld egymásnak 
a másik országosan kiadásra 
javasolt művekről. 

Perceken múlik... 
A mentő-, a rendőrségi nio a mentőautónak, jelen 

és a tűzoltó-gépkocsiknak esetben bármely jobbról jö-
minden járműnél sürgősebb vő járműnek. Á mentőautó 
az útjuk. Életek és anyagi 
javak megmentésére sietnek, 
útjukat éppen ezért szabad-
dá kell tenni mindenkor. A 
száguldó kocsik szirénáinak 

hirtelen fékezésre kénysze-
rült, hogy az összeütközést 
elkerülje. 

Hasonló szabálysértéssel 
állták útját az MA 17-75-

hangja, a kék fényű lám- ös rendszámú mentőautónak 
pa, s a kibontott zászló is a Londoni körúton, illetve 

a gyümölcstermesztés. Ho-
gyan? Ügy, hogy ő minden 
után érdeklődik. Mikor ide-
került a bajai úti általános 
iskolába, részt vett egy ilyen 

kolás. 
Széf>en berendezett a la-

kásuk. Több száz kötetes 
könyvtáruk, autójuk van. 
Nyaranta egv hónapot tölt a 
család a Balatonon. 

— A feleségem már taní-
tott. amikor én még az egy® 
temen tanultam. Mikor ide-

Az amatőr fesztivál aranyérmesei: 

Molnár Gyula és két zenekara 
Együtt ül a zenekar, b® beidegzett zen® és hang-

mutatkoznak sorban: Mol- szerismeret alapozta meg a 
nár Gyula, a zenekar vez® sikerüket, hiszen egyébként 
tője, Garay Márta szólóén® 
kes és a zenekar tagjai, 
Bokor András, Kobrizsa kar betöltötte már a két 
András, Uréter Károly, Kó- évet. a mai összeállítás kö-
szó Béla és Maródi Antal, rülbelül a tanévvel 
Nemrég, az amatőr dzsessz- idős, s körülbelül a 
és tánczenekarak második or- tanévvel változik 
szagos fesztiválján így szóval 
együtt nyertek aranyérmet. 
Erről beszélgetünk. A kiin- harmadéves biológus—kémi-
dulópont: számítottak-e 
ilyen sikerre? 

— Negyvenkilenc zenekar 
indult, őszintén megmond- Kobrizsa és Kréter 
hatjuk, erre az eredmény- most érettségizik, 
re nem számítottunk — vá-
laszol Molnár Gyula. 
Nagy nevű zenekarok jöttek landzenekar sikerének is az 
Pestről. Ügy gondoltuk, jó alapja. Igaz, hogy az utolsó 
közepes zenekar leszünk. 
Jól sikerült a szereplésünk, 
s bekerültünk a tíz arany-
érmes közé. 

írtam a füzetébe a betűket, 
mikor tanulni kezdtek. 

Hegyvári Fe-
rencné tizen-
egyedik éve ta-
nít, ő maga is 

tanyai iskolába járt. Amikor 
a tanítóképző elvégzése után 
idehelyezték, olyan tantes-
tülethez tartozott, ahol az kerültem, egv bőrönddel jöt-
igazgató neki iskolás korá- tem, neki már szobabútora 
ban is igazgatója volt. s a volt. Először kerékpárt vet-
pedagógusok közül is többen lem, s ez nagy örömet ok® 
voltak tanítói. zott. Aztán motorkerékpárt, 

— Először olyan megill® s már hatodik éve kocsink 
tődött voltam, később örül- is van. de inkább a felesé-
tem ennek a helyzetnek, hi- gem használja, 
szen gyermekkori nevelőim Hegyváriné tanácstag is, 
nagyon sokat segítettek az polgári védelmi parancsnok 

is. meg ki tudja, mi minden 
társadalmi funkciója van. 
így hát gyakran jár a fa-
luba. meg Szegedre, de a ta-
nyák közé. családok látoga-
tására együtt szoktak menni. 

— Ha csak egyikünk megy, 
szemrehányást tesznek a szü-
lők. Meg az az igazság, hogy 
mi nagyon szívesen me-
gyünk mindenhová, hiszen a 
szülők között is tanítványa-
ink vannak. 

Elmondják, 
hogy a férj 

idekerülése 
után hamaro-

san a tanyai tejkezelő. Pin-
tér Mihály megkérdezte egy-
szer, hogyan lehetne levizs-
gázni a hetedik és a nyolca-
dik osztály tananyagából, 
mivel ő — úgymond — 
technikumba akar iratkozni. 
Ennek az érdeklődésnek a 
nyomán kezdtek hozzá a 
dolgozók iskolája szervezé-
séhez. Még abban az évben. 

— Huszonnyolcan kezdték 
1960-ban. Jobbára ezekből 
indult aztán két év múlva 
a szakmunkásképző tanfo-
lyam is. A csongrádi mező-

mamánál van, ősszel lesz is- szaktanfolyamon (a m®t Ál-
lami díjat kapott Nagy Sán-
dor egyik hallgatója volt), s 
amit ott tanult, tovább adta 
a tanyán élőknek, az ism® 
reteket azután együttes el-
határozással próbálták meg 
haszn®ítani. Ügy látszik, si-
kerrel. 

A pedagógus-házaspárnak 
nagy becsülete van a ta-
nyaiak között. Velük, álta-
luk épül, fejlődik az itteni 
társadalom. Ezért nem cso-
da, ha tanítók és tanítottak 
egyaránt ragaszkodnak egy-
máshoz. 

Kondor®! Ján® 

jelzi sürgős dolgukat. A 
KRESZ is nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy ezeknek 
a kocsiknak minden esetben 
elsőbbséget kell biztosítani 
a közúti közlekedésben. Va-

a Tolbuhin sugárúti keresz-
teződésben. Súly® esethez 
hívták a mentőket Dorna-
székre. Szinte minden má-
sodperc késés életét veszé-
lyeztette a sérültnek. A 

jon megtanulta-e a KRESZ- nagykörútat valósággal be-
töltötte a sziréna hangja, a 

Sajn® JA 24—86-® rendszámú taxi 
vezetője, Feil Tibor, Szeged, 
Jósika utca 26—28. szám 
alatti lak® mégsem adott 
szabad utat a mentőnek. 

A taxi vezetője csak a 
rendőrségi kocsi láttán hú-

Súly® sérülttel sietett a zódott le végül jobbra, de 
mentőautó szirénázva a akkor már késő volt, meg-
Kossuth Laj® sugárúton az állásra intették a tárásával. 
Anna-kút felé. A Bocskai A Tolbuhin sugárút és a 
utcából hirtelen kivágódott nagykörút kereszteződésében 

nek ezt a kitételét is min 
denki egyformán? 
nem. 

Fél óra leforgása alatt 
több súly® szabálysértéssel 
is találkoztak a közlekedést 
ellenőrző rendőrök. 

és balra kanyarodott az 
FA 26—23-as rendszámú 
kistehergépkocsi, amelyet 
Juhász István. Szeged, Ju-
hász Gyula utca 4. szám 
alatti lak® vezetett. Mi-
előtt rátért volna a sugár-
útra, nem nézett jobbra, 
mert abban az esetben el- betétlapja, 
sóbbséget kellett volna ad-

Béras Antal, Tolbuhin su-
gárút 42. szám alatti lak® 
éppen keresztbe állt a CA 
31—80-as rendszámú gép-
kocsijával és a mentőautó 
nem tudott emiatt kanya-
rodni. Egyelőre a szabály-
sértőknek „ugrott" egy-egy 

L. F. 

nem rég óta játszanak 
együtt. Bár a Kristály-zen® 

nem az 
nem is az utolsó. 

egy-
jövő 

ismét — 
első, s 

Molnár 

kus. Maródi évfolyamtársa, 
Bok® tv-, rádiószerelő tanu-
ló, Kószó gyári technikus, 

éppen 

Hasonlóan az egyéni ze-
nei tanultság volt a dixi® 

egy hónapban nemcsak a 
dzsesszklub jam sassi ön-
jein találkoztak össze, ha-
nem rendszeresen készültek. 

OCo^óihk/ 

Csőrepedés tanulságokkal 
Hiába nyitogatták május 

18-án déltájban a vízcsapót 
Szegeden, a Jósika-, a Tö-
rök- és az Attila utca egy 
részének lakói. Eleinte türel-
mesen vártak, bízva abban, 
hogy csak átmeneti a prob-
léma. Estefelé aztán megin-

barkácsoltátott a cserép fel-
húzásához. A „felvonó" vil-
lanyszerelője azonban — 
bár jó szándékkal, életvé-
delmi célból — egy két mé-
ter hosszú colos átmérőjű 
vaskarót akart leverni a 
földbe. Próbálta egy helyen. 

dult a vizet váró érdeklő- nehezen ment, s aztán végül 
csak leverte. Ennek nyomán 
tört fel a víz, minthogy a 
vaskaró áttörte a vízhálózat 
150 milliméteres főnyomó-
csövét. 

Gondolná az ember, ha 
hiba esett, nyomban segíte-
nek annak elhárításán, hi-

, . . . . . . , , szen a víz mindenkinek el-
munka jo részét mar elv® e n g € d h e t e t l e n ü l szükséges, 
gezték ugyan, de közülük a z IKV dolgozói értesítették 

dők nép® csoportja a Jósika 
utca 7-es számú ház elé, 
ahol már többen tárgyalták 
a víz eltűnését. Az történt 
ugyanis, hogy az ingatlan-
kezelő vállalat tetőfedő bri-
gádja a Jósika utca 7. szá-
mú ház tetőzetét cseréli. A 

valaki elektromos felvonót 

— Kétszeresen is, ha jól Sikeres 6zámuk egy igen 
tudom — faggatom tovább ismert csárdásból készült 
a zenekarvezetőt —, nem-
csak a Kristály-zenekar-
ral... 

— Valóban, a dixieland-

dzsesszátdolgozás. 
Befejezésül három kér-

dést teszek fel az ifjú, de 
sikertől öregbített zenészek-

zenekarral is. Farkas Mi- nek: nagy izgalom volt-e a 
hály, Bodó József, Nyitrai salgótarjáni verseny; mi a 
Endre, Jakab Zoltán, Szel® következő programjuk; s vé-
zsán István, Szalai Laj® és gül általunk mit üzennek 
jómagam alkotjuk ezt a ze-
nekart. 

— Söt, harmadik és ne-

hallga tóiknak? 
A kérdésre kórusban, s 

egyenként váltakozva röp-

„Vizsgázott 

hűtőgépészeket 
azonnali belépésre felveszünk szegedi tranzittelepünk-
re. 
Jelentkezés a MÉK szegedi kirendeltség munkaügyi 
részlegénél. Szeged, Kossuth Lajos sgt. 111. sz. alatt. 
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a Szegedi Víz- és Csatorna-
művek Vállalatot. A levert 
karó körzetében ástak egy 
lyukat, amelyben két ember 

alig tudott megfordulni, pe-
dig a törés helyén a vízmű-
veknek több mint félméteres 
csövet kellett elhelyezni. Er-
ről a munkáról is egy pár 
szót. 

Egy rozoga triciklire pa-
kolva hoztak egy hasznave-
hetetlen szivattyút, amely 
nem indult, nem szívta a 
vizet. Keret nélküli fűrész-
lappal fogtak a fűrészelés-
hez, amely órákig tartott. 
Manapság ilyen szerszámot 
már a barkácsoló ember 
sem használ. A munka s® 
hogysem haladt. besötéte-
dett. Aztán zseblámpa fé-
nye mellett dolgoztak. Egy 
akkora lyukat zseblámpa 
fényénél hogyan is tudott 
volna két munkás megcsi-
nálni a vándoriparos szer-
számaihoz hasonló felszere-
léssel? 

Végül a lakók közösen se-
gítettek. szereltek villanyt 
az utcára, merték a vizet, 
kl mit tudott, abban segí-
tett, s így végül jóval éjfél 
után elhárult a mesterség® 
sen előidézett csőrepedés. 

A tanulságok, azt hiszem, 
kézenfekvők. 

Tóth László 
Szeged, Jósika utca 5/a. 

Csendháborítók 
A ligeti padokon nyugdí-

jas öregek szoktak pihenni. 
Halkan trécselnek, néhá-
nyan el is szundítanak a __ 
kellemes napfényben. Élv® vetnek a ~raeilemes" felel® 

— Ha zavarja — hangzik 
a felelet — tömjön viaszt a 
fülébe. 

A többiek harsányan n® 

gyedik aranyéremről is be- ködnek a válaszok. 
szélhetnél... — vetik ellen 
a zenekari tagok. 

A harmadikat Molnár 
Gyula kapta, mint legjobb 
klarinét®. A negyediket 
Garay Márta, mint leg-
jobb szólista — egyedül az 
énekesek közül. A sikert ő 
se — akárcsak a többiek — 
csupán született tehetségé-
nek köszönheti, hanem el-
sősorban szorgalmának, a 

— Nem a verseny miatt 
volt izgalom, hanem mi-
kor a tv előtt álltunk. 

— Akkor csakugyan re-
megett a szánk széle. 

— Szezonunk véget ért 
törzshelyünkön a tiszti-
klubban, programunk a do-
bos kivételével balatoni 
nyári tűrné. 

— Hallgatóinknak kö-
szönjük. hogy még autóstop-

Ország® iparvállalat gyáregysége gyakorlattal 

építésztechnikust 
ker®. 
Jelentkezéseket „SÜRGŐS" 227" jeligére a 
HÁZBA kérünk. 

SAJTO-
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tanulásnak. Garay Márta el- pal is követtek 
végezte a zenegimnáziumot, 
m®t pedig a Zeneművész® 

Salgótarjánba, 
nénk külön 

bennünket 
De szeret-

köszönetet 
ti Szakiskolába jár. A töb- mondani a Fegyveres Erők 
biek is öt-hét éve tanul-
nak zongorán, hegedűn, kla-
rinéton játszani. Ügy lát-
szik, ez a jó és éveken át 

Klubjának és a KISZ-nek, 
hiszen ók adtak lehetőséget 
munkánkhoz! r, b. 

Felhívjuk a termelőszövetkezetek és egyéb felhaszná-
lók figyelmét, hogy 24 x 12 x 3,8 méteres 

acélvázas épületszerkezet szállítást 
a III. n. évre is tudunk vállalni. 
A megrendeléseket mielőbb kérjük címünkre bekül-
deni. 

Csongrád megyei AGROKER 
*K. 226 Szeged, Tábor u. 5. 

zik a nyugalmat, amelyet 
hosszú munkával érdemel-
tek ki. Hirtelen azonban 
megszakad pihenésük, nyu-
galmuk, mert a szomszéd® 
padra négy fiatalember te-
lepszik. Felülnek a pad tám-
lájára, a lábukkal vadul d® 
bolnak a táskarádiójukból 
üvöltő zene ütemére. A meg-
zavart öregek tanácstalanul 
néznek egymásra, majd az 
egyik bácsi feláll és odaáll a 
fiúkhoz: 

— Ha lehetne — mondja — 
csöndesebben, fiúk. 

ten. A közelben eddig jegy-
zeteit böngésző két egyete-
mista közbelép: 

— Azonnal halkítsátok le 
a rádiót, vagy tűnjetek el! — 
mondják parancsolóan. A 
kamaszok, bár többen van-
nak, meghunyászkodnak, 
kis idő múlva el is mennek. 
Megint helyreállt a rend. Az 
öregek pedig hálásan tekin-
tenek az egyetemistákra, 
akik újra elmélyültek jegy-
zeteik tanulmányozásában. 

Varga Miklós 

Betonelemgyártó szakmunkást 
azonnali felvételre keres a Szegedi Tüzép Vállalat 
Szeged, Vértanúk tere 6. sz. 
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