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Árusítják
a tankönyveket
Kedden országszerte megkezdődött a tankönyvek árusítása. A közgazdasági technikumok és a szakközépiskolák diákjai iskolájukban vásárolhatják meg könyveiket.
A gimnáziumi
tankönyvek
részben az iskolákban, részben a könyvesboltokban szerezhetők be. Az ipari technikumok tanulói az iskolájukhoz legközelebbi
könyvesboltban találhatják meg
a
szükséges könyveket, számos
technikumban helyszini árusítást is szerveznek.
Az

általános

iskolákban

több mint tízmillió tankönyvet osztanak szét a tanévnyitást követő napokban. (MTI)

Két iskolaautóbusz
Csongrád megyében
Szeptember

l-én

új járat indul

Dunaújvárosba
Az autóközlekedési vállalatok KISZ-fiataljainak kezdeményezésére az idén 22
selejtezésre ítélt Ikarusz^30ast alakították át iskolabuszszá, amelyekkel
naponként
1500 tanulót vihetnek iskolába. A Szegedi Autóköziekedési Vállalat KISZ-istái két
autóbuszt varázsoltak újjá a
22 közül. Ezek a járművek
iskolaautóbuszként
köziekednek szeptember 1-től Csöngrád megyében.
Egy Iskolaautóbusz Mórahalom és Szeged között, míg
a másik Szegvár és Bereghát,
valamint Nagymágocs
és
, .. ....
.
0„
Szentes kozott közlekedik. Az
iskolabuszokon — mint a neve is mutatja — elsősorban

Válaszol oz illetékes
Kállai Ödön utca 6. számú
udvarán. Az IKV levél,
, , ,, ..
.
.ben
értesítette
szerkesztőségünket, hogy a törmeléket már elszállították.

ház

A S á r k á n y és a b o r
A lángoló rőzsetál
című
írásunkban
kifogásoltuk,
hogy a Sárkány-étteremben
csekély a borválaszték.
A
Csongrád megyei Vendéglátóipari
Vállalat
közölte,
hogy egyetért az észrevétel-

e=

tanulók utaznak, de ha van
hely, akk;or
természetesen
rajtuk kívül is
felvesznek
utasokat. Az iskolaautóbusz
Szegedről 6 óra 20 perckor,
12 óra 30 perckor, 14 óra és
16 órakor indul. Mórahalomról Szegedre jön a busz 4
óra 20 perckor, 7 órakor, 13
óra 15 perckor és 15 órakor.
A Szegedi AKÖV szeptember 1-től új járatot indít. Ez
Szegedet
és Dunaújvárost
köti össze. Az új járat Szegedről 6 órakor indul
és
Kiskunhalas, Solt, Dunaföldvár érintésével 9 óra
30
Perckor érkezik Dunaújvárosba.. Az autóbusz Dunaújv á r a s b ó l S z e g e d r e 15 ó r a
50
perckor indul és Szegedre érkezik 19 óra
10 perckor.

Üiszo

Elszállították a t ö r m e l é k e t
A
Dél-Magyarország július 24-i számában, az Olvasóink írják rovatban közöltük egyik olvasónk levelét,
miszerint nagy mennyiségű
törmelék halmozódott fel a

Szegedről

lel és nyomban intézkedett,
A kérdéses időpontban sem
elegendő borral, sem megfelelő szállító
kapacitással
nem rendelkezett. Azóta pótszállítást kaptak borból és
enyhítettek a problémán.

gyaregyseg

Évente mintegy 8—9 millió tonna kavicsot, sódert fuvaroz
vízi utakon,
saját
uszályain a
Folyamszabályozó és Kavicskotró
Vállalat,
rövidebb nevén a FOKA. Ez
a vállalat a gazdája a magyar jégtörő-flottillának, de
a FOKA tartja karban a folyók medreit ls. A sokrétű
munka elvégzéséhez
— a
vállalat bajai műhelyében —
nemrég készült el egy hatalmas, óránként 300 köbméter
teljesítményű
elevátorhajótest: az ország első
„úszó
gyáregysége".

Q I S f f l S í M M
Gördülő

1566. AUGUSZTUS 24„ SZERDA
NÉVNAP: BERTALAN
TÖBBFELÉ ESÖ, ZIVATAR
Várható Időjárás
szerda
estig:
felhőátvonulások,
tőbbfelő esővel,
zivatarral.
I d ő n k é r t élénk északnyugati szél. Várható legmagasabb
nappali hőmérséklet szerdán
19—24 fok kőzőtt. (MTI)
A Nao kél 4 óra Jl Derekor,
és nyugszik 18 óra 41 perckor.
A _
Hold kél 14 óra 49 perekor.

és nyugszik 22 óra Sí perckor.
VÍZÁLLÁS
kátto"* c^Apaió)

HETVEN EVE
S S t T k S S V ' A
köztársaság alatti szerenléséért
börtönt ült utóbb ls állásából
S 5 3 " t í e n 1 ^ S ^ S S É r t ' shüárl
Betett A néni Írók közé tartó-

Elegáns autóbusz állt tegnap, kedden a szegedi korzó
platánjai alatt. Oldalán felirat: „Műszaki tájékoztatás".
A Műszer- és Irodagépértékesftő Vállalat, a Gamma Optikai Művek, valamint az MTESZ szegedi szervezete laboratóriumi mérőműszereket, sugárzásmérőket, dózismérőket,
detektorokat, scyntillátorokat és más nukleáris készülékekeket mutatott be az autóbusz belsejében. A Gamma
gyártmányai világviszonylatban
is figyelemre méltóak,
igen helyes, hogy a M ÍGÉRT vándorkiállítás keretében
megismerteti, népszerűsíti őket a szakemberek és a közönség körében.
Az egynapos kiállítás tegnap este véget is
ért, az
a u t b b u s z továbbgördült értékes terhével.
Nemzetközi lumineszcencia
konferencia kezdődött tegnap délelőtt a Magyar Tudományos Akadémián. Az egyhetes tanácskozáson a magyar szakembereken
kívül,
minden
részéből
a
több mint 400 tudós vesz
részt. A konferencián minteg7
300
előadást vitatnak
meg.

regényeiben a paraszti sors, s
általában a falusi élet viszontagságait boncolgatta. Leghíresebb
müve. regénye, a Kapaszkodók.
— Figyelmetlenül
haladt
(1943.)
ót a Felső Tisza-parti villaNEMZETI SZÍNHÁZ
mos megálló
előtt
Vass
Nyári szünet.
László 64 éves
nyugdíjas,

szegedi
bert a
ellökte
napon
gyed 6 és fél 8 órakor. — Fák- léseket
KULTTJRPARK

Nyitva 13 órától 21 óráig.
MOZIK
Vörös Csillag: Ez ls Olaszország. Előadások kezdése:
ne-

lya: délután 2 és 4 ó r a k o r : Es
aztán Mexikó, este 6 és 8 óra-

lakos. Az idős emfékező villamos csak
— de így is nyolc
belül gyógyuló sérüszenvedett,

— Fogadóorák

a rendorsfr

6 és gcn.
A Csongrád megyei
rendőr-főkapitányság
vezetője
fél B órakor.
augusztus 27-én délelőtt 9-től
12 óráig Szegeden, a KosA DÉL-MAGYARORSZÁG
FÉNYÚJSÁGJA
.
suth Lajos sugárút 2 2 - 2 4 .
19.30 órától 22 óráig sugároi szám alatt, az I emelet 103híreket a Klauzál téren.
as számú helyiségben foga(NSFEKCIOS ALLATOBVOSI
dóórát tart a lakosság részéSZOLGALAT
re A Szeged városi és
Szegcd V á r o s területére
, , . . r p r l d őrkariitánvság veAugusr.tus 20-tól 27-ig este 6 Járási rendőrkapitányság ve
órától reggel 6 óráig (vasár- és zetője augusztus 30-án delünnepnap nappal <s) elsősegély u t á n 14-től 17 óráig Szegeés nehézetlés esetére ügyeletes .
„ párizsi kőrút 42 szám
dr. Komáromi
ar.
Komarom: jJaános__ánami
n o s aiiami ai- den,> a_
— Párizri Jconit ,42. „szam
,
latorvos. Lakása: üjsz-eged. To- alatt az I. emeleten levő kafontál tér 3. Telefon: 40-64.
pitányságvezetői
hivatalos
. A tU á I 1 f«° kőáles kgondoakodrt helyiségben tart fogadóórát.

A lochnsssi
A
lochnessi
szörny hosszú szünet után
ismét
hallatott magáról,
sőt mi több, „meg
is jelent" a Pliarma nevű hajó utasai előtt.
Bár a
skóciai
vizekben éldegélő
szorny eddig csak
egyszerű szemtanúknak
szokott

kiállítás

szörnyről

megjelenni, ezúttal teljes tudományos apparátussal
figyelték meg. A
Pharma még radarját is ráirányította és a hullámok alatt tisztán
ki lehetett venni
a
sárkányszerű
leny testét.
Mi
több, a Pharmán
egy zoológus
is

tartózkodott,
aki
saját
szemével
győződhetett meg
a csodaállat produkciójáról. „Meg
voltam döbbenve"
— jelentette ki a
hajó parancsnoka
m g g sohasem Játi i y e s m i t hosz. . . .
..
szu palyafutasom
alatt.

— Élelmezési
konferencia. Varsóban
megkezdte
munkáját az élelmezés kérdéseivel foglalkozó nemzetközi tanácskozás,
amelyen
50 országból mintegy 1200
tudós és szakember
vesz
részt.
— Sugárvédelmi normák.
egészségügyi
miniszter
Az
kiadta a radioaktív sugárzás
veszélyének kitett dolgozók
balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályát,
és
meghatározta a sugárvédelmi
normákat,
amelyeket
1967. január 1-től
minden
sugárveszélynek kitett munkahelyen alkalmazni kell. A
rendelkezést tartalmazó füzetet a Táncsics
Könyvkiadónál lehet beszerezni.
—
Cserbenhagyás.
A
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Pászthory
Waltert, a pannonhalmi bencé
* gimnázium tanárát, veszélyeztetés és segitségnyujtás elmulasztásának
alapos
f ™ a m , a t előzetes letartoztatasba helyezte Pászthor y eg
V ismerősével auguszBalatonon egy
™>"'
*
mimikaiakkal
kétszemélyes _ gumikajakkal
vizreszállt. Tarsa a viharos
Ba,atonban
m e gfürdött,
cserbenhagyta.
tiasztnory többórás
Társának
vízbentartózkodás után
sikerült
partot érnie. Ügyében
a
vizsgálat folyik.

Grúzia magyar művésze
Beszélgetés Bényi László műtörténésszel Zichy Mihályról
Grúzia.
Egzotikum, titokzatosság társul tudatunkban
e szóhoz. Tudunk történetükbői néhány nagy nevet, esetleg néhány mai költőjüket,
isimerjük a grúz borokat, a
teát. De most, ezekben a napókban — a Grúz Kultúra
Napjaiban — többet tudunk
meig róluk — ahogyan
ők
nevezik magukat — a georgiaiakról,
mint
korábban
hosszú századok alatt. Láttuk a kiváló grúz balettet,
olvasunk grúz költők Magyarországról 6zóló verseiból, s magyar művek grúz
kiadásáról értesülünk. Hagyományok
is felelevenednek. Emlékünkbe idézhetjük
a nyomdász Misztótfalusi Kis
Miklóst,
akinél a georgiai
cár is rendelt betűkészletet
az első grúz nyomdának. A
költő Csavcsavadzét
idézzük,
aki minden szabadságharcosok példaképéül
állította
Kossuthot
S emlékezünk
Zichy Mihályra, aki hónapokat töltött
Grúziában
és
Rusztaveli
müveit illusztrálta.
Amikor Zichy illusztrációival megjelent
Rusztaveli
eposza, a magyar művész így
írt „Nem akarok
e müvei
dicsekedni,
de úgy hiszem,
hogy nevemnek
és nemzetemnek odafenn a Kaukázusban jó emlékét
hagytam
hátra". A szeretet a grúzok
részéről is megnyilvánult, a
részére dedikált példányba
azt írták, hogy nevét Rusztaveliével együtt örökre megőrzik.
Hogy ez mennyire Igaz,
milyen mélyen értik, szeretik
és ismerik nagy magyar festőnket a georgiaiak, azt dr.
Bényi László művészettörténósztől, a Magyar Nemzeti
Galéria osztályvezetőjétől, a
Zichy könyv írójától tudhatjuk. A művész ugyanis nemrég tért haza Zichy munkásságát tanulmányozó grúziai
útjáról.
— Rusztaveli
csodálatos
arab, perzsa, hindu elemeket tartalmazó eposzához egy
európai, még
közelebbről
magyar művész
férkőzött
leginkább. Zichy eltalálta az
író művészien naiv hangját,
megragadta a hőskölteményben a mese és valóság külöaz
nös elegyét, visszaadta
Írott szó minden szépségét A

művészet egyik nyelvéről a
másikra fordította.
— Hogy került Zichy kapcsolatban a grúz eposszal?
— Mint XII. Sándor
cár
udvari festője, mindenüvé
elkísérte az uralkodót. Egy
katonai ünnepségre Tbiliszibe is. A georgiai nemesség
ekkor felkérte
a művészt,
rendezzen élőképeket — kapcsolatban a katonai ünnepéllyel — nemzeti eposzukból, a Tigrisbőrös
lovagból,
Hajlott a kérésre és tíz élőképet állított össze. Óriási
volt a siker. S néhány évvel
később, az 1880-as évek elején, felkérték illusztrálja az
eposzt egy nemzeti díszkiadás számára.
Hónapokat
töltött Grúziában, előbb franciául ismerkedett a művel,
aztán megtanult grúzul is.
Igy születtek meg a Párducbőrös lovag
gyönyörű
képei. A művész — mint írta — a „georgiai nép iránti
hódolata és nagyrebcsülése
jeléül" a rajzokat
nekik
ajándékozta. Az eredeti rajzokat Tbilisziben,
az állami kéziratgyűjteményben őrzik.
Ebben az évben a Békevilágtanács
Rusztaveli
jubileumot
ünnepel. Világszerte
megemlékeznek a grúz röneszánsz és humanizmus e világméretű előfutáráról.
— Grúziában
hogyan?
— Rusztavelinek olyan kultúsza van Grúziában, hogy
az szinte hihetetlen — mesélte Bényi László, —. Megyek az utcán, figyelem
a
járókelőket. Tíz percen belül
legalább ötször hallom Rusztaveli, Tamara királynő nevét említeni, őszre, Rusztavéli 800 éves születésnapjára
átépítik azt a teret, amelyen
szobra álL Restaurálják azt
az akadémiát, ahol a költő
tanult. Rusztaveliádákat
rendeznek, ahol az ország legjobb művészei, költői gyűlnek majd össze. Filmet ké-

szítettek
a Rusztaveli
illuszírációkról.
Nyilvános vetítésen láttam ezt a filmet,
A közönség,
valahányszor
Zichy-rajz jelent meg
a
vásznon, hangosan felmorajlott: Z i c h y . . . ! S ez egész
Grúziában így van. Magukénak érzik, tudják, kegyelettel őrzik lakóházát, utcát neveztek el róla.
— Mi a Zichy
illusztrációk
jelentősége
a
művészettörténész
szerint?
— Zichy előtt és után is
rajzolták a Tigrisbőrös lóvagot. Korábban főleg perzsa. iráni, arab modorban,
ö azonban „európaian" úgy,
hogy közben megőrizte a népi-nexnzeti jelleget. A nemzeti díszkiadású Rusztaveli
után fél évszázadig csak az
ő illusztrációjával jelent meg
a hősköltemény. Hatása
a
mai illusztrátorokra is érezhető. Nem stílusbeli hatás
ez, hanem a vers illusztrálható jelenlteinek egyezése.
Annyira a *lényeget
fogta
meg, annyira kiválasztotta a
rajzban elmondható cselekményt, hogy a mai rajzólók sem tudnak újabb vagy
más jeleneteket találni. Egyebek közt ez Zichy nagyszerűsége! A modern Rusztaveli illusztrátorok egy kicsit
visszanyúlnak a keleti, iráni
dekoratív ábrázoláshoz.
Sok érdekes epizódot megélt még Bényi László grúz
útjáról. Arról a
barátságról,
szeretetről
is, amellyel mint
magyar kutatót fogadták,
— Ebédelek egy vendéglőberu Érdeklődik a pincér,
honnan jöttem.
Mondom,
magyar vagyok. „Magyar!?"
— újjong a pincér. — „Ismeri
Zichyt?"... és hosszan beszél a legnagyobb
grúzok
^-g^ emelt magyarról
—
, ... . ,
u2730017011
*uituravai,
jekozotteággal, akár egy profosszor.
Káma

)ó termés várható
tarlóburgonyából

A Dél-Alföldi Mezőgazda- osztálya rendezésében far16I sági Kísérleti Intézet és
a burgonya-termesztési
ankétot
I járási tanács mezőgazdasági tartottak kedden
Szegeden.
A tapasztalatcserén részt vettek Csongrád megye burgonyatermesztéssel
foglalkozó
mezőgazdasági
szakembere!
és ellátogattak ide a nyírségi
Mezőgazdasági Kutató Intézet burgonyanemesítoi is.
DIÁKOKTÓL LOPOTT
A szakemberek
határjáráIsmét bíróság előtt állt a körúti diákszállójából ellopta son tekintették meg a Fortöbbszörösen büntetett elő- két tanuló kabátját, amelyet ráskút, Bordány és Balástya
életű Kélity Lampert 30 éves, értékesített Mint többszörö- környéki tarlóburgonya ültetSzeged, Gyöngytyúk utca 15. sen visszaeső
bűnöst
a vényeket. A látottakról a telszám alatti lakos. A Közgaz- Csongrád megyei
bíróság jes elismerés hangján szóldasági Technikum statiszti- jogerősen két é v és 3 hónapi tak. Az idén a másodvetésű
kai tagozatának
Moszkva szabadságvesztésre ítélte.
burgonyák a járásban mintegy 45—50 mázsa holdankénti
HAMISÍTOTT, HOGY FIATAL MARADJON
átlagtermést ígérnek.
Megszakemberek
Jankó Ilona 21 éves fog- Trükkje nem vált be, ugyan- állapították a
lalkozásnélküli Űjszentiván, akkor rábizonyult újabb bűn- azt is, hogy a szegedi tájban
rózsaburgonya félék
Mária sor 62. szám alatti la- cselekménye
is: két atka- honos
kost több bűncselekményért lommal zsebtolvajlást köve- mellett igen jól díszlik a kisegy év és két hónapi szabad- tett el Szegeden, a Marx téri várdai rózsa .fajta is. A leságvesztésre ítélték. Ezt meg- piacon. Mint viaszaeső bű- romlás jeleit sehol sem taelőzően azonban
személyi nőst összbüntetésül jogerő- pasztalták, bízvást
merik
igazolványában születési év- sen két évi szabadságvesztés- ajánlani termesztésre
naszámát meghamisította, hogy re itélte a Csongrád megyei gyobb tömegű tarlóban is.
fiatalkorúként
kezeljék, bíróság.

Bírósági ítéletek

MEGLOPTA

SZOMSZÉDJÁT

Névnapját ülte társaságéval a Hajnal utcai vendéglőben Pelesked István
26
éves, Szeged,
Csáktornyai
utca 8. szám alatti lakos,
büntetett előéletű.
Közben
elfogyott a pénze és hazafelé tartott. Útközben bemá-

Fúrótorony és hajó

6zott közeli szomszédja lakákarambolja
sáiba és onnan ellopott egy
arany zsebórát, amelyet 200
Dunaújváros térségében a
forintért értékesített. Jogtalan behatolással elkövetett MAHART Paks nevű motolopásért jogerősen másfél évi ros hajója több uszályt vonszabadságvesztésre ítélte
a tatott. A motoroshajó vezeCsongrád megyei bíróság
tője későn vette észre a veszélyt, s az egyik uszály öszSZÜLEIT S E M KÍMÉLTE
szeütközött
a közelben
horVisszaesőként
elkövetett büntetése letöltése után szüA fúlopás miatt állt a szegedi já- leihez költözött, de külön la- gonyzó fúrótoronnyal.
rásbíróság előtt Verebes Lő- kásba. Amikor szülei nem rótorony leszakadt és elmerinc 33 éves segédmunkás, voltak otthon, behatolt azok rült, az anyagi kár mintegy
szegedi lakos, aki legutóbbi lakásába
és ellopott
egy másfél millió forint. Szemévasutas bundát, amelyet eladott, a pénzt pedig italra lyi sérülés nem történt.
költötte. Ezt követően
két1
kerékpárt lopott, mindkettőt
a Marx téren
a húsipari
Gépforgáccsal kevert b ú torevárl
technikum épülete elől.
A
körülA Szegedi József Attila
Tudományegyetemen több bíróság súlyosbító
fűrészpor
mint ezer jelentkező közül 445 első éves hallgatót vettek ményként értékelte Verebes
felüli
fel. Közülük 198-an a tavalyi sikeres előfelvételi alapján Lőrinc minősítésen
egy
befizethetö
kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat. Az első éves büntetett előéletét és
évi szabadságvesztésre ítélte,
A l f ö l d i Bútorgyár.
hallgatók csaknem 73 százaléka nő.
Cserzy Mihály u. 11
A fizikai dolgozók gyermekeinek aránya a jogi ka- valamint kötelezte, hogy elron 47, a bölcsészkaron 43, a természettudományi karon vonókezelésnek vesse magát
k 11 392
alá.
pedig 42 százalék.

Elsőéves egyetemisták

Szerda, 1966. augusztus 24. DÉL-MAGYARORSZÁG
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