
Tízezer kilométer 
a hinduk f ö l d j é n 

Egyhónapos indiai tanul- tézetét. De mikor íróasztalán 
mányútról tért haza dr. Hor- szétterítette a térképet, s lát-
váth János docens, a József ta, a három város légvonal-
Attila Tudományegyetem ban körülbelül olyan távol 
elméleti-fizikai tanszékének fekszik egymástól, mint Sze-
vezetője. Utazásának — me- ged—Varsó—London, bizony 
lyet az 1964-ben kötött indiai még a szerénynek tűnő el-
—magyar kulturális egyez- képzeléseiben is kételkedni 
mény tett lehetővé — egyik kezdett. 
érdekessége tulajdonképpen — Aggodalmam azonban 
az, hogy egyáltalán nem feleslegesnek bizonyult. Az 
kuriózum. A két szegedi indiaiak oly vendégszerető 
egyetemen lassan megszo- házigazdák voltak, hogy több 
kottá válik a rendszeres kül- mint tízezer kilométert utaz-
földjárás. Tudósaink, szak- va tizennégy egyetem fiziku-
embereink sokfelé szívesen saival, matematikusaival is-
látott vendégek, s jóformán merkedhettem meg. Előadá-
alig múlik el szemeszter a sokat tartottam, és beható 
szegedi egyetemen, hogv ne eszmecserék során közös 
fogadnának neves külföldi problémáinkról beszélget-
professzorokat. Az emiitett tünk. 
kulturális egyezmény alap-
ján jelenleg dr. Széli Ta-
más, az alkalmazott kémiai — A szakmai program 
tanszék docense élvezi az in- mellett vendéglátóink híres 
diaiak vendégszeretetét. műemlékeket, néhány termé-

Horváth János indiai kap- szeti érdekességet is mutat-
esolatai azonban régebbi ke- tak. 
letűek. 1958-ban járt Szege- India a napokban ünne-
den Sir C V. Raman nro- Pelt. Tizenhét esztendővel 
fesszor. Nobel- és Lenin- ezelőtt hagyták el az utolsó 
díjas fizikus, akivel szemé- angol csapatok a bombay-1 
Íves ismeretséget kötött, s - India Gate"-n át India föld-
ugyancsak állandó levelezés- jét. 
ben áll az allahabadi egye- — AH korábban arra 
tem professzorával, R. S. járt, most rá se ismerne erre 
Mishrával is, a térelméleíek az országra. A híres indiai 
neves szakemberével. A Del- kapu mellől jól látható a 
hi Tudományegyetemről az Tata Intézet atomreaktora, 
ötvenes évek végén két Íz-
ben küldték el Horváth Já-
nosnak a doktorlelöltek disz- — E természeti adottsá-
szertációit — bírálatra. gokban gazdag, 489 milliós 

országban egyelőre még egy-
más mellett látható a sze-

— A tudományos kutatá- génység és gazdagság, mara-
sok — vélekedik Horváth diság és modernség. A láto-
János — manapság — ha- gató összbenyomása mégis 
csak speciális hadászati vagy optimista a tizenhét éves fej-
műszaki érdekek nem gátol- lődés láttán. Gazdasági prob-
ják — jobbára nemzetközi lémáik ellenére sokat áldoz-
sfkon folynak. Egyes téma- nak szakemberképzésre, ok-
körök szakemberei, még ha tatásí intézményeik és a mű-
személyesen nem is találkoz- szaki színvonal fejlesztésére, 
nak, jól ismerik egymás Nagyhírű kulturális műem-
munkásságát, sőt levelezés, lékeiknél a hatalmas ország 
vagy kiadványcsere forrná- legkülönbözőbb helyeiről 
jában közvetlen kapcsolat- mindig találni iskolai kirán-
ban állnak. Utazásom egyik dulócsoportokat, látogatókat, 
előzménye volt, hogy több akiknek korábban aligha 
indiai kutató centrummal volt lehetőségük Ilyen vf-
tartottam kapcsolatot. kendre. Az új generáció, 

A kulturális egyezmény mely egyaránt merít a nem-
során az elmúlt évben több zeti hagyományokból és a 
hazai szakember utazhatott modern tudományokból, s 
Indiába, mint az utóbbi fél amely máris többé-kevésbé 
évszázadban összesen. áttörte a kasztrendszer tár-

Horváth János terve az sadalmi béklyóit, a legjobb 
volt, hogy meglátogatja a úton halad, hogy biztos ala-
delhi és az allahabadi egye- pókra helyezze országa jö-
temet, illetve Bangaloreban vőjé t 
Raman professzor kutatóin- Nikolényi István 

Párttaghoz méltó felelősségyei 
Mindhárman imponálóan 

fiatalok, magabiztosak, lel-
kesek. Alig száradt meg a 
tinta az új párttagsági 
könyvükön, s máris még na-
gyobb komolysággal, akarás-
sal láttak munkához. Miről 
is beszélnének másról, mint 
arról, aminek szívük mé-
lyéből örülnek: hogyan és 
miért lettek párttagok, s 
mennyire érzik a felelőssé-
get, amely rájuk, párttagok-
ra hárul. 

tagjelöltséget. Az a közös 
vélemény alakult ki, hogy 
mivel a fiataloknak nagy-
részt a KISZ az ajánlója, 
nagyobb követelményeket 
kell támasztani a KISZ-ta-
gok felvételénél is. 

Szocialista 
brigádvezető 

Elektroműszerész 

Komoly arcú, megfontolt 
szavú fiatalember Rátvai 
János, a szegedi textilművek 
elektroműszerésze. 1957 óta 
KISZ-tag, s tavaly a IX. 
pártkongresszus évében lett 
párttag. Jelenleg az üzem 

KlSZ-végrehajtóbizottsá-
gának is tagja. Rendkívül 
tervszerűen él, s amihez egy-
szer hozzákezd, azt nem 
hagyja abba, amíg ered-
ményt nem ér eL Így van 
a szakmájával is. Nagyon 
szereti és nem is hagyja ott, 
még akkor sem, ha nagyobb 
fizetést kínálnak más be-
osztásban. Pedig sokkal job-
ban járna, hiszen az 1300— 
1400 forintos fizetés nem 
mindig elégíti ki igényeit 
Mégsem adja fel, szívósan 
dolgozik a szövőelőkészítö 
automatikájának javításán, 
karbantartásán, örül , hogy 
az ő munkáján, figyelmén 
is múlik, hogy a külföldi 
gépek zavartalanul működ-
hetnek. Nagy része volt a 
szövőelőkészítö üzem kong-
resszusi munkasikereiben is. 

— Mindig végeztem tár-
sadalmi munkát — mondja 
— most pedig, hogy párt-
tag lettem, a fiatalokkal fog-
lalkozom. Ez nem könnyű 
dolog, mert „lányos" üzem 
vagyunk, s az átlagos élet-
kor 24—26 év. A lányok 
rendkívül érdeklődőek, ké-
pezik magukat szakmailag 
és politikailag is. Sokan részt 
vesznek az üzemünkbe ki-
helyezett marxista—leninis-
ta esti középiskolai tanfo-
lyamon. Én is közéjük tar-
tozom. 

Rátvai János a szeminá-
riumokon túl, sokat beszél-
get a fiatalokkal, a párt IX. 
kongresszusáról, az új fel-
adatokról, s természetesen az 
új gazdasági mechanizmus-
ról. Megvitatták például a 
Szervezeti Szabályzat módo-
sítását is, amely eltörli a 

Nyílt tekintetű, minden 
iránt érdeklődő fiatalasszony 
Tóth Antalné. A Magyar 
Kábelművek szegedi üzem-
egységének dolgozója. Mind-
össze 21 éves, s máris je-
lentős szaktudással rendel-
kezik. Komoly mozgalmi ta-
pasztalatai is vannak. Éve-
kig a szakszervezetben és 
a KISZ-ben dolgozott Vé-
gül is a kongresszus tiszte-
letére indított munkaver-
senyben elért jó brigád-
eredményéért, s lelkes moz-
galmi munkájáért a kong-
resszus évében párttaggá 
érlelődött. 

— Nemcsak a kongresszus 
idején, de azóta is gyakran 
beszélgetünk a kongresz-
szus irányelveiről. A mi 
üzemünkben különösen jól 
érezteti hatását, mert janu-
ár első hetében már eltöröl-
ték a szombat éjszakai mű-
szakot anélkül, hogy a f ize-
tés kevesebb lett volna. 

Nagy szakértelemmel azt 
is megmagyarázza, hogyan 
vált ez lehetségessé. 

mint esztergályos, elvégez-
te az esti gimnáziumot, 
technikus lett. s most a 
fémműben több mint száz 
embert irányít. A múlt év-
ben megkapta a Kiváló 
technikusi kitüntetést. 

— Nem volt könnyű mun-
kám a gép mellett sem, de 
most talán még nehezebb. 
Igyekszem úgy szervezni a 
munkát, hogy folyamatos le-
gyen az anyagellátás, s a 
kieső időkkel ne károsítsam 
sem a népgazdaságot, sem 
munkatársaimat — mond-
j a 

S hogy ez mennyire sike-
rült Árokszállási Kálmán-
nak a gyakorlatban is, azt 
bizonyltja, hogy üzemrésze 
a kongresszusi versenyben 
rendkívül jó eredményt ért 
el, sőt innen került ki az 
üzem egyik legjobb brigád-
ja, a November 7. szocialis-
ta brigád. 

— Amióta párttag lettem, 
úgy érzem, még nagyobb 
felelősséggel kell dolgoznom. 
A párttagság komoly köte-
lezettséget ró ránk, pártta-
gokra. Munkatársaink f i -
gyelik, hogyan állunk helyt, 
s ha hibázunk, mi pártta-
gok, azt sokkal jobban ész-
reveszik. 

A fiatal művezető szin-
tén hallgatója a marxista— 
leninista esti középiskolá -
nak. Előzőleg három évig 
vezette az időszerű kérdé-
sek szemináriumát. Most is 
szívesen seg í t magyaráz 

Ö.vannyolc 
kemping 

Május elsején, illetve má-
jus közepén nyitnak az or-
szág különböző részein a 
kempingek, s a Magyar 
Kemping és Karaván Klub 
már megkezdte az előkészü-
leteket az idényre. Az au-
tós turisták az ország min-
den részén találnak a főút-
vonalak közelében, jól el-
érhető helyen, a nemzetkö-
zi igényeknek megfelelő 
kempingeket. A nemzetkö-
zinek elismert 58 kemping 
közül 30 tóparton fekszik, 
9 folyó mel let t 

— Azelőtt tíz százalék 
volt az éjszakai pótlék, most példáüi legutóbb az új ön-
30 százalék l e t t s így a álló bérezésről, s a minősé-

Rossz szomszédság - török átok 
Összeférhetetlen lakók, megbüntetett kötekedők 

szombat éjszakai műszak el-
hagyásával is megmaradt a 
fizetésünk. Sokat beszélnek 
az asszonyok az anyasági se-
gélyről is, amely lehetővé 
teszi majd, hogy gyermeke-
ik mellett maradhassanak 
két és fél évig. 

Tóth Antalnéra most, mint 
új párttagra és mint meg-
bízható szakemberre igen 
komoly munkát bíztak. A 
brigádvezetői posztról át-
került a gyár új üzemrészé-
be, ahol a majd exportra 
készülő új gyártmányok elő-
készítését alakítja ki. 

— Nehéz volt a megszo-
kott brigádtól elszakadni, 
hiszen jóban-rosszban együtt 
voltunk. De most itt van a 
munkámra szükség, itt is 
kell a jó kollektíva, hogy 
ne legyen fennakadás a 
munkában, de azon túl is, 
hogy segítsünk egymásnak 
munka közben és a munka 
utáni életben is. Egyébként 
az új gazdasági mechaniz-

- m u s megvalósítása érdeké-
ben az üzemben műszaki 
továbbképző tanfolyamot 
szerveztek, ahol október óta 
ismerkedünk a feladatok-
kal. 

gi munkáról számolt be 
munkatársainak. Árokszál-
lási Kálmánnál a párttag-
sági könyv nemcsak annyit 
jelent, hogy havonta kifizes-
se és átvegye a bélyeget, ha-
nem testestől-lelkestől min-
den porcikájában érzi, so-
kat kell tenni a IX. párt-
kongresszus szellemében, 
hogy az elvekből valóság le-
gyen. 

Horn ez! Mária 

Szabadegyetemi 
előadások 

A TIT új szabadegyetemi 
sorozatot indít a fizika té-
maköréből, melynek első 
előadására ma, csütörtökön 
délután 6 órakor kerül sor 
a József Attila Tudomány-
egyetem Kísérleti Fizikát 
Intézetének (Beloiannisz tér) 
előadótermében. A szabad-
egyetemet dr. Budó Ágos-
ton, Kossuth-díjas egyetemi 
tanár nyitja meg, majd dr. 
Szalay László egyetemi ta-
nár, tudományos rektorhe-
lyettes „A hidegfény" cím-
mel tart e lőadást Holnap, 
pénteken délután 4 órakor a 
Nemzetközi Szabadegyetem 
keretében Bőgős László, a 
Magyar Rádió és Televízió 
külpolitikai munkatársa: A 
hűtlen szövetséges: Francia-
ország — De Gaulle önálló 
külpolitikája címmel tart 
külpolitikai beszámolót a 
megyei tanácsháza harmadik 
emeieti, 31 l - e s termében. 

Ugyancsak pénteken dél-
után 6 órakor az Egészség-
ügyi Szabadegyetem soro-
zatban dr. Nagy László, a 
tüdőbeteggondozó intézet 
igazgatója ismerteti az or-
vostudomány legújabb ered-
ményeit a tuberkolózis gyó-
gyításában. 

Az egymás közelségében, ban figyelmeztette őket az lehetett állapítani M. F. sza-
szomszédságában élő embe- egészségügyi és higiéniai sza- bálysértő magatartását, ezért 
rek kellemessé, könnyűvé bályok betartására. T. B.-né 400 forint pénzbírsággal súj-
tehetlk az együttélést, ha emiatt minősíthetetlen han- tották. 
megértőek, segítőkészek egy- gon sértegette és megtámad-
más iránt. De elviselhetetle- ta a lakóbizottsági felelőst, 
nül nehéz lehet a nap min- lényegében gátolta a fontos 
den órája, ha azt perpatva- társadalmi szerv munkáját, 
rok, kötekedések, egymással Felelősségre vonása alkalmá-
szembeni ellenségeskedések val a többi lakók is elítél-
tSIHk ki A tanácsok sza- ték megbotránkoztató maga-
bálvsértési eljárásai között tartását, a szabálysértési elő- eránt jellemző a Tündér ut-
^ • r n a U ^ — s z e r t adó pedig pénzbírsággal súj- - J / a számú h a j a k é i n a k 
pelnek a társadalmi együtt- toua. 
élést sértő esetek, bár az 

Drága bosszantás 
A társadalmi együttélés 

helyes vonásaira és elítélen-
dő megnyilatkozásaira egy-

utóbbi egy év alatt az ilyen 
ügyekben ls megállapítható a 
lakóbizottságok tevékenysé-
gének pozitív hatása. Gal-
f.óczy Dezsőné dr., a szegedi 
II. kerületi tanács szabály-

A részeg 
fenyegetése 

Bodzafa utca 5. számú 
sértési előadója is azt ta- házban lakik M. F„ aki dur-
pasztalta, hogy a lakóbizott- va viselkedésével, gyakori ré 
ságok létrehozása óta azok szegségében gyakran sért 
sok vitás ügvet saját hatás- meg az együttélés elemi sza-
körükben oldottak meg. A bályait. A közös folyosón 
iakóbizottsáeok közreműkö- tartja motorkerékpárját, mo-
dése eredményeként vannak sógépét, egyéb holmijait, s 
lakókörzetek, amelyekben ha ezt valaki szóvá teszi, a 
hosszú hónaook óta nem for- legvadabb fenyegetésektől 
dulL,e10. ?l iárásra ° k 0 t a d Ó lTJÍftd V lSSaki M

Pff,tné in" folyosóról szokta az udvarra szabálysértés. kótarsat — aki egyben la- - f~ . u n t . n . n v n m o n k p_ 
kóbizottságl tag is — több- öntözni, lépten-nyomon xe-
ször azzal fenyegette meg, 

Esztergályosból 
művezető 

esete. Példás megértésben, 
tisztaságban és rendben él-
nek itt a lakók, sok minden' 
ben segítenek is egymáson, 
özv . T. A.-né kimosta az idős 
és beteg Cs. házaspár fehér-
neműit. De a felső lakást 
használó háztulajdonos, K. 
A.-né nem beszélő, haragos 
viszonyt tart fenn a lakók 

sérti többségével. A kiterített tisz-
ta ruhát is tönkretette azál-
tal, hogy a folyosóról sze-
metet és maltertörmeléket 
söpört rá. Ebből veszekedés, 
majd szabálysértési eljárás 
lett. Itt kiderült, hogy K. 
A.-né a szennyes vizet is a 

Árokszállási Kálmán szin-
tén a Magyar Kábelművek 
szegedi üzemében dolgozik. 
Igen szerény, csendes fiatal-
ember, szinte úgy kell ki-
húzni belőle a szót, ha sa-
ját érdemeiről érdeklődünk. 
De ha a munkáról van szó, 
szinte szárnyakat kap, olyan 
lelkesedéssel beszél és cse-
lekszik is. Az üzemben el-
mondták róla azt is, hogy 

m 

Elet az újjávarázsolt 
művelődési házban 

Még nagyon friss, festék-
szagú volt a közelmúltban 
újjávarázsolt November 7. 

pedig az új jugoszláv pró-
záról — valamennyi alka-
lommal neves szakemberek 

művelődési otthon nagytér- meghívásával. A résztvevők 
me, mikor az ismeretterjesztő számára bibliográfiát állítot-
program beköszöntő előadá- t a k össze a tematikához. 
sára több mint kétszáz, újon 
nan beállított párnás szék 
invitálta belépésre az újsze-
gedieket. Talán a szélesvász-
nú mozi felszerelése, vagy az 
újszerűség varázsa okozta, de 
tény, ez alkalommal kevés-
nek bizonyult a pénztárhoz 
kiadott blokktömeg. A terem 

Ugyancsak a TIT-tel közö-
sen szerveznek alapfokú há-
zikertész tanfolyamot, Mai 
gyermek — mai szemmel, A 
történelem futószalagán 

sorozatokat, vala-
mint egészségügyi előadáso-
kat. 

A nagyteremben sok la-

S ' S V d e ; fsle; S f Z l ^ f e f t ö k 
vegő még kissé hideg is a r o d u k c i Ó 8 t á r l a t á n a k . A t o . T ^ V T 1 ! te11686^ 1 vábbi program szerint a Tá-volt és biztató: ismeretter- bor utcai Képzőművészeti jesztő előadást régen hallgat- K ö r m u n k á i b ó l állítanak ki, 
tak már ennyien. 

A művelődési ház igazga-
tója, Halmai Béláné elmond-
ta: az Elő világirodalom 

később hazánk és baráti or-
szágok életét bemutató do-
kumentumokat, valamint — 
a technika hónapja kereté-

én a mai francia líráról, 
márciusban a modern né-
met irodalomról, áprilisban 

„ ,„_„,,„ resi az alkalmat lakói bosz-

Pénzbírság r í ~ 
Máról holnapra azonban amikor a J ó b J ö t t J g elnö- elő'-

nem változnak meg az em- ke, D. A.-ne megprobalta ot " ' 
berek Az öthalom utca lfo jobb belátásra bírni a lakó- • 
s z á m ú épületben éppen a la- társakkal való kapcsolat Az ilyen és hasonló esetek 
kóbizottság működését aka- megjavításában, azt is klza- elkerülésé érdekeben közer-
dályozó magatartása miatt varta a házból és életveszé- dek, hogy meg tobb tamoga-
kelíett felelősségre vonni T. lyesen megfenyegette. Sza- tást kapjanak munkájukhoz 
B-nét . Sokan laknak ebben bálysértési eljárást indítót- a lakobizottságok amelyek 
a házban, s néhány lakó tak ellene, de a tárgyaláson az emberek neveleseben is 
nem megengedett célokra idézés ellenére sem jelent k o™>ly szerepet tolthet-
használta a közös vízlefolyói, meg. A tanúk vallomásából nek be. 
ezért a lakóbizottság írás- azonban egyértelmüleg meg K. J. 

Nem is hinné az 
ember, ha nem 
látta volna, hogy 
a diáksapka ügye 
mily nagy vitát 
váltott ki. Peda-
gógusok, szülők 
vitatkoztak, hogy 
legyen-e diáksap- soknak, akik min-
ka, vagy ne. Sőt, dénáron ragasz-

Öngól 
még a fejére ls 
koppintott azok-
nak a pedagógu-

még az újságok is 
foglalkoztak vele, 
s többek között a 

Pedagógusok 
Szakszervezetének 
sajtófóruma, a Pe-
dagógusok lapja 
ugyancsak 
foglalt e 
körben az 1966. 
október 22-i szám-
ban. A lap „A há-
zigazda a minisz-
terhelyettes" című 
cikkében messze-
menően támogatta 

lete is napvilágot 
állást látott, mely vég-

tárgy- legesen megtiltja 
a diáksapka vise-
lésének kötelezővé 
tételét. 

Az ember azt 
hinné, hogy ezek 
után ugyancsak 
nem hord a ta-

a diáksapka vise- nuló diáksapkát és vissza a diáksap-
lése eltörlésének nincs, aki azt töb- ka ügyében. Hát 

bé proponálja, nem furcsa ez? . . . 
Ám, azonnal el- K. Gy. 

gondolatát, s ezen-
kívül finoman 

sorozatban még három elő- ben _ műszaki és m e z 6 . 
adást tartanak, február 17- gazdasági könyveket. 

Már jóval megnyitása 
előtt birtokba vették az 
otthont a bélyeggyűjtők. 
Kanyó Ferenc tanár 15 tagú 
lelkes kollektívája — álta-
lános és középiskolai diá-
kok — részére módszeres 
foglalkozásokat tart. Most 
van alakulófélben a szabás-
varrás szakkör. A jövőben 
társastánc tanfolyamokat in-
dítanak, táncklubot szervez-
nek, és szombat délutánon-
ként táncos rendezvénye-
ket. Tartalmas együttműkö-
dést szeretnének kialakítani 
a szomszédos Rózsa Ferenc 
gimnáziummal és az Ady 
kollégiummal, ahol már 
történelmi, földrajzi és mű-
vészettörténeti előadásokat 
is hirdettek. A Fiatalok 
Irodalmi Színpada két íz-
ben ad műsort az újszege-
dieknek. író-olvasó találko-
zókon Fejes Endrét. Sánta 
Ferencet, Juhász Ferencet 
és Papp Lajost várják. 

Az újszeged! lakosság ké-
résére felszerelt szélesvász-
nú filmszínház pedig rend-
szeresen tart vetítéseket 
vasárnaoonként délután 4 
és 6, illetve hétfőn dél-
után 6 órakor. 

N. L 

kodnak a diáksap-
kához. 

Azóta ebben a 
tárgyban már a 
Művelődésügyi Mi- vénnyel, osztály-
nisztérium rende- jelző zsinórral, 

csodálkozik, ha 
kezébe veszi a 
Pedagógusok Lap-
ja 1967. február 
7-i számát. Nem 
akar hinni a sze-
mének. Ugyanis a 
lap hatodik olda-
lának hatodik ha-
sábjában az aláb-
bi hirdetés olvas-
ható: „Diáksapkát 
készítünk. javí-
tunk! Sapkajel-

emblémával szol-
gálhatunk. Percei 
Kalap- és Sapka-
ipar. Győr". 

Épp abban a 
lapban olvashat-
juk ezt, amelyik 
még a pedagógu-
sok finom kiokta-
tásától sem riadt 

Csütörtök, 1967. február 16. DÉL-MAGYARORSZÁG & 


