
Hazaérkezett 
a KISZ-delegáció 

Pataki Lászlónak, a KISZ 
Központi Bizottsága titkárá-
nak vezetésével kedden ha-
zaérkezett a Vietnami De-
mokratikus Köztársaságban 
járt magyar ifjúsági delegá-
ció* 

Különleges 
életmentés 

Békéscsabán, a Kullch 
Gyula lakótelepen hétfőn 
este 8 óra tájban Balázs Im-
re nyugdíjas arra lett figyel-
mes, hogy az egyik negyedik 
emeleti ablakból egy kisfiú 
lóg a levegőben, s próbál 
megkapaszkodni a párkány-
ban. A gyerek megpróbált 
visszaemelkedni az ablakba, 
de nem sikerült Az idős 
ember a távolabbi padon 
ülő férfiakhoz rohant, s kér-
te, hogy mentsék meg a kis-
fiút. Puskás Zoltán, a Békés 
megyei Tervező Iroda mér-
nöke próbálta biztatni a kis-
fiút, hogy tartsa magát egy 
kicsit, amíg elhelyezkedik az 
ablak alatt. A kisfiú még le-
kiabált. hogy ..kapjon el. bá-
csi". A mérnök biztatta, s 
verejtékes homlokkal, izga-
lommal várta, sikerül-e el-
kapni a zuhanó gyereket A 
pillanatok alatt lezajlott ese-
mény sikerrel járt: a gye-
rek épp a mérnök ölébe hullt, 
s együtt estek el a földön. 

Az ötéves Vagvon Tibike 
élete Puskás Zoltán lélek-
lelenlétének köszönhető* 

Üzérkedőket 
ítéltek el 

Üzérkedő, orgazda, a vám-
és devizarendelkezéseket 
megszegő személyek soroza-
tos bűncselekményei ügyé-
ben ítélkezett kedden délután 
a Központi Kerületi Bíróság. 

Az ügy több szereplője 
bűncselekmények út ján szer-
zett. eredeti gyári csomago-
lású szerszámokat hamis kö-
zületi blokkok és bélyegzők 
felhasználásával a hivatalos 
árnál olcsóbban adott el 
anyagbeszerzőknek. Ezek a 
hivatalos áron számolták él 
a beszerzéseket vállalatuk-
nál, s a különbözetet megtar-
tották. Egyesek külföldi ál-
lampolgároktól is vásároltak 
lopott és az országba be-
csempészett szerszámokat, 
illetve közvetítettek ilyen 
üzleteket. 

A bíróság Belanka Pált és 
Koczka Pált egy-egy évi és 
nyolc-nyolc hónapi. Hegyesi 
Vilmost és Nemes Árpádot 
egy-egy évi és két-két hóna-
pi, a többi vádlottat 8 hó-
naptól 10 hónapig terjedő 
szabadságvesztésre ítélte. 

Korunk városiasodási tendenciái 
Negyven város lépett be eddig a Magyar Urbanisztikai 

Társaságba 
A Fővárosi Tanács dolgo- léka lesz majd városi ember, vitatását. Többek között an-

zóinak klubjában kedden és mindössze 10 százaléka kéton tágyalják Eger. Tata, 
sajtófogadást tartott a Ma- marad majd a rendkívül sé- Gyula, Hajdúszoboszló és 
gyar Urbanisztikai Társaság pesített mezőgazdaságban. más üdülőváros fejlesztésé-
elnöksége Sarlós István, a A Magyar Urbanisztikai nek közös problémáit 
Fővárosi Tanács végrehajtó Társaságnak fontos célja. A társaság részletes fel-
bizottsága. valamint a tár- hogy mérést végez és anyagot 
saság elnöke és Győri László. segítse a várospolitikai állít össze az iparfejlesz-
a társaság főtitkára számolt szakembereket a helyes ha- tés urbanisztikai hatásáról, 
be az újságíróknál: a társa- tározatok, döntések kiala- A jövő évben nemzetközi 
ság programjáról és 1966— kításában. konferenciát tartanak majd 
1967. évi munkatervéről. Eddig 41 magyar város ta- korunk városiasodási tenden-

A társaság februárban ala- nácsának végrehajtó bízott- ciáiról és a népesség várható 
kult azzal a céllal, hogy sága jelentette be. hogy részt alakulásáról. A társaság 
megteremtse a településekkel kíván venni a Magyar Urba- szakemberei különösen sok 
foglalkozó szakemberek nisztikai Társaság munkájú- aktuális városfejlesztési kér-

széles körű és rendszeres ban. dést kívánnak megvitatni és 
együttműködését, A társaság 1966—1967. évi tisztázni az ország legna-

továbbá jelentős segítséget munkatervében több ankét- gyobb lakótelepének, a húsz-
nyújbson az ország település- sorozat és konferencia meg- ezer lakásos káposztásme-

rendezésével segíti a hazai gyeri ú j városrész tervpályá-
várospolitikai feladatok meg- zatával kapcsolatban. 

hálózatának és települései-
nek tudományosan megala*-
pozott fejlesztéséhez. 

Világszerte általános Je-
lenség az urbanizáció, a 
városiasodás folyamata. 

Az 1800-as években a Föld 
lakosainak mindössze 2,4 szá-
zaléka. 1960-ban pedig 20 
százaléka élt városban. A te-
lepüléstudomány alapján az 
urbanizáció végső kifejlődé-

Kiosztották a Lenin-díjakat 
Az utóbbi idők legjelentősebb tudományos kutatásaiért 

Moszkvában kiosztották az 1966. évi Lenin-díjakat, a leg-
magasabb állami d í jakat A díjasok többsége olyan szak-
ember, akik megszerkesztették a 100 ezer kilowatt tel-

se azt jelenti, hogy a lakó- j jesítményű ú j gőzturbinát, amely hathatósan hozzájárul 
soknak maximum 90 száza- I ahhoz, hogy megoldják a nagyvárosok távfűtési feladatát 

Felvételi vizsgák hete 
— Milyen politikai esemé- zem: a Színművészetire ls amelynek várományosa! él-

nyek vannak, gyerekek, szerettem volna menni, vezhették idén a legtöbb 
mondjatok valamit?! — kér- Olyan pályát akartam vá- előnyt A hátrányos helyzet-
di egy szőkehajú bölcsészje- lasztani, ahol közvetlenül ben levő tanulók részére 
lölt, és a többiek, akik eddig foglalkozhatom az emberek- ugyanis a középiskolák mln-
fölényes tudással sorolták kel. Petőfiről írnék legszí- denütt megszervezték az 
Brecht, Thomas Mann vagy vesebben írásbelit, mert egyetemi előkészítő tanfo-
éppen Goethe műveit, nem most volt iskolánknak, az lyamokat matematikából és 
tudnak válaszolni. aszódi Petőfi Sándor Gimná- fizikából, írásbeli felvételit 

. ziumnak kétszázéves évfor- pedig a megyeszékhelyéken 
R U Z e p i S K O i a i l a n a r O K I S . . . dulója, és a3 ünnepségek tehettek — az egyetemen 

. . . , , , alatt is sok mindent tanul- csupán a szóbeli vizsgák iz-
Szeged valamennyi felső- tam a névadóról - mondot- galmait keld elviselni, 

oktatási intézményén foly- ta Hőnig Antal, aki magyar Folynak a felvételi viss-
nak a felvételik, és szinte —orosz szakra Jelentkezett, gák. A hirtelen beköszöntött 
valamennyi folyosón ugyan- Kívánsága azonban nem tel- kánikulában naponta több 
ugy megismétlődik ez a je- jesülhetett, mert az eddigi mint kétszáz fiatal várako-
lenet, mint a Bolcsészettudo- évek gyakorlatától eltérően zik az egyetemek folyosóin 
mányi Karon. Három lány irodalomból nem írásbeliz- ünneplőbe öltözve. A felvé-

egy sem tud említem tek a magyar szakosok, csu- teli bizottságok szigorú te-
pán nyelvészeti elemzéssel kintetei minden bizonnyal a 
adtak számot — mint utóbb rátermetteket választják ki 
kiderült — gyenge eredmé- közülük, azokat, akikból jó 
nyeket produkáló tudásuk- szakembereket nevelhet az 
ról. egyetem társadalmunk szá-

Az írásbeH dolgozatok ál- mára. 
lék; az esetből — tisztelet a talában nem sikerültek, kü- Veress Miklós 

napjaink fontos eseményei 
közül egynél többet. Márpe-
dig a felvételizők hetvenöt 
százaléka a nő a bölcsészek-
nél, a Tanárképző Főiskolán 
pedig mintegy hetven száza-

kivétéLnék — általános kö-
vetkeztetések vonhatók le. A 
középiskolákból ellenőrzésre 
kiküldött tanárok minden 
bizonnyal ezt is feljegyzik a 
felvételi vizsgákon szerzett 
talpasztala tok közé: Idén 
ugyanis — éppen a maxi-
malizmus meggátolására — 
középiskolai tanárok is részt 
vesznek a bizottságokban. 

flz írásbelik 
— Több elképzelésem volt 

arról, hogy hova jelentkez-

M e s e — é s a m i m ö g ö t t e r a n 
A mfkor több mint 

egy évszázaddal 
ezelőtt Honoré de 
Balzac pontot tett Goriot 

hez. De miből? Az állam! 
költségvetésben erre biztosí-
tott összeg bizony nem ele-
gendő — nemcsak a szegedi 

apó tragikus sorsáról éneklő járásban, de az ország egyet. 
regénye végére, valószínűleg 
nem is álmodta, hogy egy-
szer ilyen összefüggésben idé-
zik majd az öreg tésztagyá-
ros szomorú históriájának 
tanulságait. A történet szé-

lén művelődési otthonában 
sem. Feltétlenül szükséges 
lenne a vállalatok, intézetek 
és intézmények, legfőképpen 
pedig a termelőszövetkezetek 

rint ugyanis az öreg korára anyagi támogatása is! 
nyugalmat és békességet 
óhajtó családapát lányai 
olyan takarosan kifosztották, 
hogy még temetéséről is 
panzióbeli szomszédja gon-
doskodott. Goriot apó elsze-
gényedett és meghalt 

Dióhéjban ennyi a mese, a 
most talán arról, miért is idéz-

Törvényes lehetőséget kí-
nál erre a művelődésügyi 
miniszter 4/1965. M. M. szá-
mú rendelete, mely a műve-
lődési otthonok és közműve-
lődési könyvtárak közös 

fenntartásáról intézkedik. 
Igaz, nem ír ja és nem is ír-
hat ja elő rendeleti úton* 

zük. Idézzük azér t mert szo- hogy a tsz-ek közös szociális-
morú sorsa közvetlen környe- kulturális alapjából segítsék 
zetünkben is sok mindenre 
emlékeztet. Például a szegedi 
járásban. És a szegedi járás-

a kultúrházakat hiszen van-
nak gyengébb termelőszövet-
kezetek is, ahol ez a támo-

ban például néhány művelő- gatás nem megoldható. De 
dési otthonra. Néhány műve- ugyanakkor vannak igen Jól 
lődésl otthonra, mely eredeti 
funkciója értelmében arra 
hivatott, hogy a falvak, köz-
ségek kulturális központja 
legyen. Szakkörei, 
szó csoportjai 
TIT-előadásokat, 
seket, bálakat rendez — 
csak éppen egyre kevesebbet 
mivel ezeket 
anyagilag ts 
kellene. 

Különösen a táncos össze-
jövetelek mikéntje körül 

működ őek, ahol viszont na-
gyobb lehetőség nyílna a 
kulturális munka Ilyen fi-
nanszírozására. Meg kell 

színját- mondani, ezek a tsz-ek ed-
működnek, dig sem zárkóztak el a nép-
film veti té- művelés támagotásátőL ön-

állóan TIT szerződéseket kö-
töttek, színházbérleteket* 

valahogyan szabadtéri előadásokra Je-
flnanszírozni gyeket vásároltak ebből trt 

alapból, csap éppen a mű-
velődési otthonokkal nem 
akartak közösködni KI tud-

vannak problémák. Több megmondani miért e tar-
helyen is arról panaszkod-
nak, hogy különféle társa-
dalmi szervek használják 

tózkodáa, mitől e félelem? 
Vajon nem érzik, hogy ők Is 
gazdái ezeknek a kulturális 

báli rendezvényekre anélkül, központoknak, ahol táncot-
hogy magának az otthonnak hatnak, filmet, televíziót, al-
fizejpének érte. Pedig Ingyen kalmanként színházat nézhet-
Krisztus koporsóját seip őriz- nek, egyáltalán, ahol bárki 
ték, Goriot apó sem alapított kívánsága szerint nyugodtan / 
gyárat, s egyébként is el- olvashat, művelődhet, szóra-
múltak már azok az Idők, kozhat? 
mikor pusztán társadalmi 
munkával pezsgő életet le-
hetett varázsolni ezekbe a 
kulturális házakba. A zene-
karoknak, művészeti együt-
teseknek, szakkörök vezetői- csak kihasználják, tönkre-

A művelődési otthon 
sorsa közös érdek* 

mert ez a ház a faluban 
mindenkié. A termelőszövet-
kezeté isi Ha nem segítik* 

nek, előadóknak a megfelelő 
kategóriák szerint tisztelet-
díjat kell biztosítani, enélkül 

megy, s a falu értékes va-
gyont veszít el. 

Mint ahogy Goriot apó 

Készletkiárusítás 
Kamgarn férfiöltöny 641,— Ft-tól 
Műbőr motorosmellény 476,— H 
Fiú viharkabát 98,— H 
Nylon esőkabát 66,— M 
Női kartonruha 80,— fi 
Női shortnadrág 40,— fi 
Női fürdőruha 7 0 , - fi 
Strandkendő 11,40 ti 
Krepp női pizsama 91,— fi 
Krepp női hálóing 49,— fi 
Matlaszé ágykabát 119,— ii 
Szivacsos melltartó 2 1 , - fi 
Kártolt gyapjú kuli 130,— a 
Férfiing 56,— M 
Műbőr aktatáska 56,— fi 
Ballon vászon métere 25,— ff 
Szaténkarton métere 22,— fi 
Strandvászon métere 24,30 fi 
Kész lepedő 67,— fi 
Matrac 9 2 , - fi 

Alkalmi Aruk 
Boltja Lenin krt. 42. 

lönösen az egyes idegen 
nyelvű csoportoknál: orosz 
nyelvi dolgozatok fele elég-
telen lett, jeles nem is volt. 
Nyelvoktatásunk beszéd-
készség fejlesztési elvének 
túlzásaiból adódnak az ilyen 
arányok. 

A német—orosz szak 
négytagú felvételiztető bi-
zottsága előtt magas, néme-
tül kitűnően . beszélő, a ma-
ximálisát produkáló lány ül. 
Magabiztossága az első csor-
bát az orosz nyelvtani kér-
déseknél szenvedi: nagyon 
gyengén felelget a vizsgázta-
tó kérdéseire. Ugyanakkor 
azt is elárulja, hogy franci-
ául jól beszél. A bizottság 
végül úgy dönt, hogy enge-
délyezi francia nyelvből is a 
felvételi vizsgát Rácz Ág-
nesnek, a bajai német gim-
názium volt növendékének, 
hiszen az egyik tárgyból ki-
emelkedő teljesítményt 
nyújtott. 

Naponta kétszáz fiatal 
Az Állam- és Jogtudomá-

nyi Karon, ahol idén csak 
előfölvételt hirdettek nappa-
li tagozatra, már lezárultak 
a felvételik. Javában tarta-
nak viszont az Orvostudo-
mányi Egyetemen, ahol a 
tavalyihoz képest húsz szá-
zalékkal több jelentkezőt 
kell elbírálniuk a bizottsá-
goknak. Hasonló a helyzet a 
Tanárképző Főiskolán, ahol 
a biológia—földrajz, magya r -
történelem és a készségi sza-
koknál a keretszámnál tíz-
hússzor több fiatal közül 
kell választani és a Termé-
szettudományi Karon, 

manapság nem igen lehet gazdagsága is odalett . . . 
kezdeni úgyszólván semmi- N. L 

Vallanak az ásatások 
leletei Feltárul Buda törőkkori élete 

Sok évszázados bástyák, értőjével, dr. Gerő Győző hajdani ferences twnpfcM 
rondellák mentén visz útunk muzeológussal beszélgetünk alatt temették-e el IIL And-
a budai Várpalotának a Szín- itt a barokk-kori karmelita rást, az Árpádház utolsó sár-
ii áz utca és keleti bástyafal kolostor Dunár a néző hom- ját? 
közötti szakaszához, a Duna lokzata előtti parkban, ahol A sír felkutatása későbbi 
fölé. Mögöttünk a széles ív- a feltárást elkezdték. feladatként szerepel a tér-
ben húzódó bástyafal elta- _ a z 1686-ban és a köz- vekben. Igen valószínű, hogy 
kar ja a várost zaj se hallat- ^ ^ u t á T l a k é s z ü l t v á r o & . a töro^ri ópmetd: alatt, a 
szik, csak alattunk — a ki- , . mélyebb szintekben, jelentós 
sebb-nagyobb üregekben - s M - f t * középkori épületmaradványo-
az ásók tompa nesze, ahogy kat fedezünk fel, 
a földet fejtik a többszáz mutatják. A feltárások . . 
éves kövekről. Az ásók n y o során azonban sok helyei Régi kávézólcészletek 
mán kibontakoznak a budai ^ ^ u T á l i ~ Milyen haszonnal járna 
pasák egykori palotájának es egy ^ a r t o i t o t ű z v é s f ^ ezen a területen a teljes fel-
szerájdzsámijának szerkezeti- w g w * ^ * " ™ * 
leg épen maradt alapjai l e K e t , o r a - vaioszinu nogy frf+ártfa. > X ITT úgy, ahogy azt a korabeli úgynevezett fehérvári A teljes feltárás a XIII. 
helyszínraj zok 
megjelölik. 
Az egyetlen pasaszeráj 

Európában 
A régészek mondják: 

t í f S ^ k rondeUáb^Vfevö' löporraktár századtól a XVIII. századig 
es leixasoK m b b a n á s a következtében terjedő időszak keresztmet-

égett le a pasa palota is. Az szetét adhatná építészet törté-
írásos emlékek és rajzok sze-
rint 1730—34 között épült — 
részben a pasa palota fölött 

a karmelita kolostor. 
— Néhány törökkori írott amely romosán még ma is 

forrás, s a XVII. század vé- áll. A feltárás eredményei 
géről, a visszafoglalás Idejét egyedülállóak Európában, 
követő korból fennmaradt 
helyszínrajzok jelentették a 
támpontot a kutatások meg-
kezdéséhez. A Budapesti 
Történeti Múzeum öt évvel 
ezelőtt kezdte meg a tájé-
kozódó jellegű kutatásokat, 
és azóta folytatjuk azokat. 

A törökkori régészet szak-

S. 79 584 

A Kisteleki Földművesszövetkezet felvesz 1 fő 

grafikust vagy betűírót 
július 15-től november l-ig. Jelentkezni lehet írásban, 
vagy személyesen a kisteleki fmsz-nél: Kistelek, Pe-
tőfi u. 2. 

xS. 79 582 

mivel az egykori európai tö-
rök tartományokban még 
egyetlen pasaszerájt sem tár-
tak fel. 

Feltevések tisztázása 
A tájékozódó kutatások 

már kezdetben is érdekes-
nek ígérkeztek és számos ú j 
problémát jelentettek. A 
feltárási munkák törökkori, 
és a megelőző korok topog-
ráfiai kérdéseire is választ dohányzás elterjedéséről, a 
adhatnak, mivel itt koráb- csészék a nagymértékű kávé-
ban semmiféle ásatás régé- s tea fogyasztásról. A feljegy-
szeti kutatas nem volt. mas- - , „„„„.„, , 
részt pedig több feltevés z é s o k S Z € n n t 1 ®7 9"b e n h o z t a 

tisztázódhat, például az, Budara az első zsák kavet 
hogy a kolostor melletti néhai Behrám effendi. 
volt Várszínház, illetve a V. A. 

netileg és topográfiailag. Mi-
vel a Várpaliota úgyis kultu-
rális centrum lesz, a helyre-
állításon túlmenően bemu-
tathatnánk itt a nagyközön-
ségnek is a feltárt és restau-
rált helyiségeket a muzeális 
értékű kőfaragványokkal. 

Szép és izgalmas munka 
ez: a történelem szellemét 
sugárzó kövek és az ásók 
nyomán előkerülő tárgyi 
emlékek segítségével re-
konstruálni az egykori életet. 
A használati tárgyak — sok 
háztartási eszköz: agyagkor-
sók, pipák, csészék, findzsák 
maradványai vallanak egy 
rég letűnt korról. A pipák a 
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