
Nagy 
hintások 

Taktikázó, ügyeskedő, 
szelhámoskodo emberekre 
mondják: nagy hintás! Szá-
momra ez a fogalom leg-
újabban új jelentőssel is 
gazdagodott. Mert vannak 
egyéb nagy hintások is, 
olyanok, akikre szószerint 
talál ez a kifejezés. 

Nagyok is meg hintások 
is; játszótereinken hol nap-
pal, hol pedig éjszaka ve-
tik rá magukat az aprósá-
gok lengő játékaira. 

Egy hűvös reggelen talál-
koztam egyik áldozatukkal; 
a kékre festett hinta ott he-
vert szárnyaszegetten a föl-
dön, letörték. A rongálok 
nyilván a nagy hintások éj-
szakai alfajához tartoztak, 
a Szőke Tiszáról vagy a 
halászcsárdából jöhettek, 
így támadhatott „állati jó" 
ötletük: hintázzunk! 

Most ott fekszik a gyer-
meki öröm kiszolgálója, az 
apróbbaknak ezután többet 
kell várni a „palintázás" 
vidám percére. Aminthogy 
egy másik játszótéren még 
alaposabban megcsappantak 
az esélyeik: ott két hintát 
törtek le, egy lengővasat 
pedig — ostoba erőfitogta-
tásból? — összecsavartak a 
nagyszerű he.ccek hívei. 

Az őrizetlen tárgyak per-
sze nem tudnak visszaütni 
az ilyen hetvenkedőknek. 
Hogyan lehetne jobban óv-
ni, őrizni őket? — ez az a 
kérdés, amit a szárnyasze-
gett s még .röppenő hinták 
egyaránt fölxepitenek. 

S. M. 

Jeunesse Musicale 
Azáltal, hogy a követke-

ző tanévben már a gimnázi-
umok második osztályában 
is lesz ének-zenei oktatás, 
bizonyára hatékonyabbá vá-
lik a középiskolai zeneesz-
tétikai nevelés. Ennek má-
sik, lényegében iskolán _ kí-
vüli formája volt az ifjúsá-
gi filharmónia és a TIT sza-
badegyetemi sorozata, mely-
nek fiatal látogatói is akad-
tak szép számban, de kife-
jezetten az ifjúság számára 
szükséges modern zenepe-
dagógiát. a Jeunesse Musi-
cale (Ifjú Zenebarát) nem-
zetközi szervezet programja 
ad. Az UNESCO támogatá-
sával már több mint egy 
évtizede működő világszer-
vezet három esztendeje vet-
te fel Magyarországot tag-
jai sorába, s a fővárosban 
már több szekciója is mű-
ködik. Az elmúlt tanévben 
kezdődött meg vidéki zene-
barátok bekapcsolása a 
mozgalomba, s először Sze-
geden. decemberben, a 
Ságvári gimnázium közel 
száz elsős tanulójával Szé-
csi József, az iskola tanára 
alakított helyi csoportot. 
Elsősorban azokból, akik 
órarend szerint már heti két 
órában hallgattak zenét és 
a tantermi reform következ-
tében magasabb fokú zenei 
képzettséget kaptak általá-
nos iskoláikban. 

— A szervezet célja — 
fűzi hozzá Szécsi József — 
felkelteni az ifjúság érdek-
lődését a zene hozzáértő 
hallgatása iránt, és termé-
szetesen megtanítani őket 
erre. Elsősorban esztétikai 
jellegű foglalkozásokon. 

ahol részben a zene érzelmi 
hatását, társművészetekkel 
rokon kifejezőképességét 
vizsgáljuk, részben a mo-
dern muzsikához elengedhe-
tetlen értelmi hozzáállást 
fejlesztjük ki. A zenehall-
gatás olyan módszerét al-
kalmazzuk, ahol célunk a 
művek különböző témáinak 
felismerése, éneklése, rögzí-
tése, illetve alapfokú formai 
ismeretek elsajátítása. 

A Ságvári gimnazisták 
csoportja iskolai szünnapo-
kon a November 7 Művelő-
dési Otthonban tartotta ösz-
szejöveteleit, ahol lemezeket 
hallgattak, értékeltek, más-
kor Kemény Klió énekelt, 
mondott beszámolót angliai 
élményeiről, vagy maguk a 
fiatalok muzsikáltak. Eze-
ken a zenés matinékon ala-
kult meg, próbált és szer-
zett fellépési rutint a gyulai 
diákünnepeken aranyérmet 
nyert ének trió és kamara-
együttes. Egy ízben a cso-
port Budapestre utazott 
filharmonikus koncertre. Sőt 
a világszervezet nyári tábo-
rozásaira is részvételi lehe-
tőséget ígértek. A jövő ter-
vei: a már működő csoport 
az új tanévben századunk 
muzsikájával foglalkozik, 
de várhatóan újabb csopor-
tok alakulnak nemcsak más 
vidéki városokban — Kecs-
kemét, Győr, Debrecen —, 
hanem Szegeden is, a Ság-
vári gimnáziumban még 
egy, s a filharmóniai társa-

s á g alkalmat biztosít Sze-
gedre látogató külföldi és 
hazai művészekkel találko-
zásra. 

N. I. 

Import? Hazai? Házi? 
Takarékos megoldások a textílművekben 

„Gondolkozz a megoldá- kudni" az import részará- lékcsévélőre alkalmaznak. 
SOni" _ e z Volt a szegedi nyát. Így lényegesen keve- Értékes töprengés volt ez: 8 
importanyag-helyettesítő ki- sebbe kerül a kártológépek ezer nyugatnemet márkába 
állítás egyik mottója, s ezt átalakítása, az eredmény pe- kerül a cséveberakó, amely. 
foBoHhaiiiik p1 pwik tanul- dia ugyanaz: kétszeresére nő- nek megtaláltak a helyet-fogadhatjuk el egyik tanul- dig ugyanaz: kétszereséi-e nö- nek megtaláltak 
ságául is. Töprengeni kell vekszik az átalakított gépek tesét. 
azon, hogy a drága, sőt néha teljesítménye, 
szinte megszerezhetetlen im- A csehszlovák gyártmányú 
nortanyagok, alkatrészek, se- felvetőgép állványát a sze-
sédanyagok. az ipar „világ- gedi vasipari ktsz-szcl ké-
sztrájai", megfelelő hazai he- szíttették el, ugyancsak sa-
lyettesítőre, ..dublőzre" ta- ját tervek alapján. Házilag, 
iáljanak. Olyanra, hogy az illetve hazailag készülnek a 

A szaktudás 
értéke 

A „gordiusi csomókat" is 
megoldották a text ilesek. Ná-

alkalmazás során ne lehes- kmai automata szövőgép l u k úgynevezett zsugorkötés 

A lehetőségek között 

sen kimutatni a különbséget. 

Műszaki leckék 
1 A szegedi textilművekben 
a legkülönbözőbb beosztású 
dolgozók vesznek részt eb-
ben a munkában: lakatosok, 
műszerészek, főművezetők és 
művezetők, technológusok és 
üzemvezetők adják össze a 
javaslatokat az importanya-
gok, főként a megkopott, ki. 

egyes alkatrészei is. Az ügy-
nevezett hajtóelemek — lán-
cok, ékszíjak stb. — hazai 
pótlására is eredménnyel tö-
rekedtek. Ezek 99 százalékát 
rnár sikerült „magyarosí-
tani". 

„Fontos" sikerek 

formájában jelentkezett a 
nagy kérdés; ez üzleti fogas 
is a szállító gépgyár részé-
ről., azért készítik, zárják így 
a szerkezeti egységeket, hogy 
a felhasználók kompletten 
vásárolják meg. Ma mar 
több ilyen szerkezetet házi-
lag is meg tudnak javítani, 
s egyben a devizamérleget 

jük útjára. Ismert, hátrá-
ny® helyzetű startolásunk 
után évek alatt fokozatosan 
készítettük fel őket a reális 
szemléletre. Jó, ha a gyere-
kek józan ítélettel választa-
nak a lehetőségek közt. Mi 
megbízható szakmai alapo-
kat igyekszünk teremteni és 

ügy hozta a véletlen — jó protekció. Orvod músze-
persze egy gond®an élőké- résznek megyek az orvostu-
szített véletlen —, hogy 13 dományi egyetemre. Persze, 
érettségiző középiskolással, hogy örülök, 
mégpedig az iskola után Csontos Zsuzsa: — Anyagi 
azonnal dolgozni készülő di- körülményeim miatt egy 
ákkal vitathattam meg sor- évig dolgozom a klinikán, 
suk alakulását utána védőnőképzőbe szeret-

Ezt a Tisza-parti gimná- nék menni. Szeretem a gye-
zium-beli kerekasztalt az tet- rekeket akik gondrakodásra persze"általános műveltséget, 
te aktuálissá, hogy a gimná- szorulnak. Látja, hogy többnyire meg-
zium most végző tanulóinak Tarkó Bálint férfi divat- van az erkölcsi tartásuk, 
60 százaléka termelő munká- szabónak készül. — Talán hogy érnek valamit, tudtak 
ba kerül._ Ennek a kétségte- azért mert senki nem ment létalapot teremteni. Ha szak-
len pozitív eredménynek in- még annak az iskolából. A munkásnak mennek, kedvez-
dftékait kutatva jegyeztem KISZ-szervezetet, ahová jár- ményt kapnak, másfél, két 
fel az alábbiakat. tam, a belvárosi szabó ktsz év után szakmunkás bizo-

patronálta, így kerültem 
Előbb az érettségi hozzájuk-Fülöp Éva Bede Katival 

M egyesi Zoltán: - A Tex- j ^ t á s á t ^ tervei? rajzotá* 
hlmuvekbe megyek elektro- k i r a k a t r e n d e z ő áimok prózai 
muszeresznek. Édesapám is l e h etőségeként. Addig Éva a 
ott dolgozik, jó kezekben le- - - - -
szek. A család valami fel-
sőfokút kívánt tőlem, de ^ 
egyelőre örülök, ha végzek t j j í ' 
az érettségivel. . . 

Kara István: — Tulajdon -

nyítványt. Szívből kívánom, 
hogy a pályaválasztás mind-
egyiküknek sikerüljön. 

Jakab Ágnes 

Az elektromágneses ten- is javítják vele. 
gelykapcsoló és fékszerkezet Természetes, hogy az im-
íelújítását — az angol gyárt- pont allcalrésaek helyetteseit 

öregedett alkatrészek helyet- rnányú nyújtó- és előfonó- csak akkor alkalmazzák, ha 
tesítésére. Több százra te- gépeknél került erre sor — a műszaki megoldás, a kivi-
hető már a szerencsés meg- fontos, sőt „font sterlinges" felezés és az élettartam föl-
oldások száma: van köztük feladatuknak tekintették a ér az eredetivel. Elóford'il 
nagyobb és kisebb jelentő- fonodaiak. Az eredmény nem azonban, hogy a potmegot-
ségü, de valamennyi jelen- maradt el, s meg is érte a dás az eredetit is túl szar* 
tős, devizát takarítanak meg fáradságot, hiszen egy-egy nyalja. A szegedi újítók 
általa. ilyen berendezés 135,5 font- olyan elektromos tapint.ó-

Az üzem gépeinek legtöbb- ba, több ezer forintba kerül, szerkezetet alkottak, ame-
je importból származik, 50 Ugyanezeknél a gépeknél lyet a gyártó cég is tökéle-
százalékuk teljesen új a ha- egy újítást is alkalmaznak, tesebbnek ismert el. Azóta 
zai pamutiparban. Érthető, amely az egyik fontos alkat- az országban található va-
hogy nehézségeket jelent a rész élettartamát hosszabbít- 'amennyi automata veffllék-
kopott, tönkrement alkatré- 5* meg, s így szintén „fon- csévélóre fölszerelték már. 
szek hazai, esetleg házi gyár- tos" megtakarítás. A gyár- S még lehetne sorolni szán-
tását megoldani. Á gyár ve- ban egyébként gyakori az számra az apróbb-nagyobb 
zetői kiemelt feladatuknak efféle újítás: a gép ér telte- sikereket. Mind azt bizo-
tekintik az importtal való sebb elemeit óvni a sérülé- nyitják, hogy aki keres, ta-
takarékoskodást, ezért az sektől szintén import taka- lál is. A textilművekben 
üzemrészek és a TMK-rész- rékosságnak számit. nemcsak gondolkoznak a 
leg igényeit évente külön Újítók szerkesztették azt az gazdaságosabb megoldáso-
házi „zsűri*' vitatja meg. Ma önműködő cséveberakó szer- kon, hanem meg is találják, 
már tervszerűen foglalkoz- kezetet is, amelyet 13 nyu- meg is valósítják azokat, 
nak az importalkatrészek, se- gatnémet gyártmányú vetü- S. IM, 
gédanyagok hazai pótlásával, 
s ezt a leckét újítási fel-
adattervek formájában az 
alkotókedvű munkásoknak, 
műszakiaknak újra meg új-
ra feladják. 

Feléért 
megduplázni 

A szovjet gyártmányú kár-
tológépek korszerűsítése 
most van folyamatban. Az 
eredeti elgondolás szerint ezt 
kizárólag tőkés import be-
rendezésekkel és alkatré-
szekkel lehet megvalósítani. 
A megoldáson való töpren-
gés azonban eredményt ho-
zott: sikerült felére „leal-

>f Fáznak" a primőrök 
Az évszázad leghidegebb még nem fordult elő, hogy 

júniusa az idei — közölte az június derekán fűteni kell-
Országos Meteorológiai Inté- jen az üvegházakban, ame-
zet. A szegedi Felszabadulás lyek egyébként ontják a prt-
Termelőszövetkezelből pedig mőröket. Most cecei fehér és 
szerdán azt jelentették, hogy étkezési hegyespaprikát ter-
nemcsak a szabadban, ha- melnek. A bokrokon átlago-
nem az üvegházakban is na- san tizenhat-húsz termés féj-
gyon lehűlt a levegő. Az éj- lődött. A paprikaneveléssel 
szakai órákban tíz fok alá utoljára hasznosítják az 
süllyedt a hőmérséklet és üvegházakat ebben a szezon-
ilyen hidegben „fáztak" a ban. Mintegy kétszázezer da-

DÁV-nál hasznosítja elektro-
műszerészi tudományát, Kati 
a vasúti kertészetbe jelentke-

:tt. 
— Fábián Andrea: — Mindig 

képpén nekem a gh^ár ium vegyész akartam lenni, most 
sikerült is közel kerülni hoz-
zá: az olajosokhoz kerülök 

„kiszállás". Nyolcadik után 
is autószerelő szerettem vol-
na lenni. Mikor először ide-
jöttem és láttam a műhely-
ben az autókat, gondoltam 
— maradok. A DÁV-hoz me-

vegyészlaborba. S közben el-
végzem az egyetemen a két 
éves tanfolyamot. 

Márton György: — Én rak-
gyek autó-motor szerelőnek, tárnoknak megyek odahaza 
a barátom Kurucz József az Tápén. Munkavezető leszek, 

esti tagozaton esetleg' tovább 
t a n u l o k . 

Hódi Szilveszter nagyon jó 
bizonyítvánnyal: — Megvan 
a helyem az MHS-ben rá-
dió-tv szerelőnek. Majd ké-
sőb jelentkezek egyetemre. 

Y 

MHS-be. 
Kurucz József: — őszinte 

legyek? Én se akartam gim-
náziumba menni. A vezetés, 
a kocsik érdekeltek. 

— És nem volt érdemes? 
— Majd az érettségi után 

kiderül . . . 
Kovács Ibolya jel® átlag- A 7 i n í ) 7 n ? ) t n 

gal készül híradástechnikai 
műszerésznek. — Tanulni is i i p I n r Y i A n \ / O 
szerettem volna, de a poli- " c i c i i i c i l y c 
technikát nagyon megszeret-
tem. A híradástechnika pon- - Persze a 77 érettségizó-
tos, precíz munkát igényel, bői 22 jelentkezett egyetem-
Jó érzés, hogv tudom . . . Lo- re. azoknak is jó része szer-
vászi Jóskával már megvan ződéssel a zsebében - tájé-
a helyünk a Helyközi Táv- koztat Török László igazga-
bcszélő Igazgatóságon. tó. — őszintén szólva örü-

Jóskának szintén nehéz l ü n k ennek az aránynak és 
volt a választás. Színjátszás, annak, hogy aki nem vállal-
sz otthoni, domaszéki iro- kozott m o s t továbbtanulásra, 
dalmi színpad vezetése ás az a z t i s biztonsággal engedhet-
ál talán® humánérdeklődés 
mellett kötötte le figyelmét 
az elektrotechnika 

Lovászi József: — Nem tet-
tem le róla. hogy ha meg-
van a szakmám, művészeti 
főiskolára menjek. 

Munka után: 
egyetem 

Vass István, a SZEAC re-
ménysége: - Mi kell egy jó 
szakmához? Felismerés — és 

Expressz autóbusz 
Duhrovnikba 

1 

primőrök. Hogy az export-
szállításokban ne legyen 
fennakadás és jól fejlődje-
nek a termések, ismét be-
fűtötték az üvegházakban. 
Az ötvenhat fokos termálvi-
zet adó kút hőenergiája ele-
gendő ahhoz, hogy kellemes-
sé tegye az,üvegházak leve-
gőjét és felmelegítse a talajt. 
A kertészet fennállása óta 

rabot már szedtek már, s en-
nek egy részét a Német De-
mokratikus Köztársaságba, 
illetve nyugati országokba 
küldték. Az exportárut gon-
dosan válogatták, az előirt 
méretek szerint. Hibátlan, 
egészséges terméseket tettek 
ládákba, amit bizonyít az, 
is, hogy a szövetkezet egy-
szer sem kapott reklamációt 

írtunk már arról lapunk-
ban, hogy idén nyáron a 
Közlekedés- és Postaügyi 

ránduló autóbusz s hétfőn 
reggel 6 órára érkezik Dub-
rovnikba. Az éjszakai uta-

Minisztérium Autóközieke- zás alatt az ülések fekvő-
dési Vezérigazgatósága hét- hellyé alakíthatók át. Az 
végi közvetlen autóbuszjá- utazótérben hűtőszekrényt 
ratot indít Miskolcról a ju- helyeznek el üdítő italok ki-
goszláviai Dubrovnikba. Ka-
tai Ferenc, a 10. számú 
AKÖV személyforgalmi osz-
tályának vezetője ezzel kap-
csolatban elmondotta mun-
katársunknak, hogy az Ad-
ria expressz elnevezésű au-
tóbuszjárat első ízben júni-
us 17-én, szombaton 13.50 
órakor indul Szegedről a 
jugoszláv tengerpartra. 

A 36 személy® autóbusz 
utasai útközben Újvidéken 
városnézésen vesznek részt, 
majd este fél 9-kor érkez-
nek Banja-Koviljaca für-
dőhelyre, ahol szállást biz-
tosítanak a részükre. Más-
nap. vasárnap 13 órakor 
folytatódik az utazás s Sza-
rajevóban négy órát tartóz-
kodnak az utasok. Innen éj-
jel teszi meg az utat a ki-

Városi levegő: 
napi száz cigaretta 

Egyes tudósok 
véleménye szerint 
az 56,2 millió la-
kosú NSZK-ban 
12,2 millió embert 
fenyeget az a ve-

szolgálására 
Azoknak, akik a hétfőn 

este 20.20 órakor visszain-
duló autóbuszt csak egy, 
vagy két hét múlva veszik 
igénybe. Lapad szigetén I. 
osztályú kétágyas, fürdőszo-
bás elhelyezést biztosít az 
AKÖV. (Ezt és az étkezést 
dinárban kell fizetni.) A 
visszautazás ugyanazon az 
útvonalon történik. Banja-
Koviljaca-i elszállásolással. 
Szegedre szerdán 13.10 óra-
kor érkezik az autóbusz. 

Az útiköltség Szegedtől 
Dubrovnikig 243,40 forint, 
ugyanennyi visszafelé is, és 
ebben az összegben a Ban-
ia-Koviljaca-i szállásdíj is 
benne van. Az egyéni uta-
sok útleveleiket az IBUSZ-
nál szerezhetik be, ehhez 
segítséget nyújt az AKÖV. 
Részletes felvilágosítást is a 
Marx téri információs iro-
dán adnak. 

hal meg. Ez a 
helyzet a levegő 
egyre fokozódó 
szennyeződésének 
következménye. A 
düsseldorfi orvos-

kutató azt a fel-
tevését fejtette ki, 
hogy a nagy vá-

Tosokban a szeny-
nyezett levegő be 
lélegzése egyenér-
tékű napi 100 ci 

szély, hogy rákban kongresszuson egy garetta szívásával. 

Áramszünet 
A Dé lmagya ro r szág i A r a m -
szolgá l ta tó Vál la la t közli , 
hogv j P6"|. j ú n i u s 16-an 6 
óra tó i 16 o ra ig Üjszegeden 
á r a m s z ü n e t lesz. Zentat u.. 
Tö rökkan lz sa l u. . Üjszöregi 
u.. Vadrózsa sor . Kende r -
gyár i u.. Alsókikötő sor 
és Lövölde u. által ha t á ro l t 
te rüJeten . x 

Frissen vágott 
csirke a boltban 

Az Országos Baromfiipari 
Vállalat szentesi üzeme és az 

Élelmiszerkiskereskedelmi 
Vállalat közös elhatározásá-
nak eredményeként a vidéki 
városok közül Szegeden hoz-
nak forgalomba először fris-
sen vágott csirkét. A Széche-
nyi téren levő 40. számú 
húsboltban június 17-től, 
szombattól kezdve — s azon-
túl minden szombaton — 
olyan tisztított csirkét lehet 
vásárolni, amit előző napon 
vágtak le a szentesi üzem-
ben, s szombatra virradó éj-
jel hűtőkocsiban Szegedre 
szállítottak, s az üzlet hűtő-
szekrényében helyeztek el. 
Az így forgalomba hozott 
vágott csirkét — a fagyasz-
tott I. osztájú baromfi árához 
hasonlóan — kilogrammon-
ként 37 forintért árusítják. 

A kiskereskedelmi vállalat 
gondoskodni fog arról, hogy 
a fogyasztói igényeket teljes 
mertékben kielégítse frissen 
vágott csirkéből, ezért lehető-
vé teszi az előrendelést is. Az 
említett húsboltban 1—2 nap-
pal előbb telefonon is meg 
lehet rendelni a kívánt 

Válaszolnak 
az illetékesek 

A PARKÍROZÁSRÓL 
Több levélírónk tette szó-

vá panaszkodva, hogy az 
MHS a Vadász utcában fari-
ja gépkocsijait. Érdeklődé-
sünkre az I. kerületi tanács 
vb építési és közlekedési 
csoportjának vezetője, László 
Iván adott felvilágosítást: 

„Ahol állandó jellegű par-
kírozás lehetséges, ott ezt 
táblák jelzik. Egyébként ál-
landó jellegű parkírozásra 
közterületen építési csopor-
tunk ad engedélyt, a rendőr-
ség közrendészeti hatoságá-
val egyetértésben." 

Ez vonatkozik az MHS-
re is. 

SAJÁT KÖLTSÉGÉRE 
A Városgazdálkodási Vál-

lalat igazgatója, dr. Hammel 
Fidél válaszolt a Hámán 
Kató utca 12. számú ház la-
kóinak panaszára: 

„A ház magántulajdont ké-
pez. a háztulajdonos köte!®-
sége a KUKA-tartály be-
szerzése és javíttatása is 
Utóbbit a háztulajdonos el-
mulasztotta, s ezért vált 3 
tartály teljesen használha-
tatlanná. Az udvarban fel-
gyűlt szemétről nem tudhat-
tunk. Most, hogy a bejelen-
tést megkaptuk, gondosko-
dunk elszállításáról. A ház-
tulajdonos megrendelte a 
KUKA-tartály javítását 

mennyiségű csirkét, aminek I n m i t szintén" rövid időn be-i 
kiszolgálását garantálják. 11 ül elvégzünk." 
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