
Képességvizsgálat 
tudományos módszerekkel 

A helyes pályaválasztás 
nemcsak az egyén, hanem 
az egész társadalom érdeke; 
hiszen nem közömbös, hogy 
abban a munkakörben, 
amelvben valaki dolgozik, 
helyén érzie magát, szívesen 
végzi-e az adott munkát? 
Külföldön is. hazánkban is 
mind gvakrabban és rend-
szeresebben veszik igénybe a 
pályaválasztási tanácsadás-
hoz a tudomány korszerű 
eszközeit, módszereit. 

Budapesten, a Munkaügyi 
Minisztérium pályaválasztási 
pszichológiai intézetében is 
tudományos móriszerekkel 
vizsgálják a fiatalok ké-
pessegeit. adottságait, Az 
intézetben a csoportos vizs-
gálatok után egyéni kon-
zultáció alapján döntik el: 
egy-egy diák milyen pályára 
a legalkalmasabb? Ezt a 

döntést, alapos tanulmányo-
zás előzi meg. Rendszeresen 
megfigyelik az általános és 
a speciális ertelmi képessé-
get. a kézügyességet, a lo-
gikai készséget: a pszicholó-
gusok elbeszélgetnek min-
den tanulóval, mielőtt az 
azok képességének legmeg-
felelőbb szakmát, vagy fog-
lalkozást meghatároznák. 

„Vizsgáznak" a pszicholó-
gusok és a készülékek előtt 
az általános iskolák nyolca-
dikosai. de tanácsot adnak 
itt a pályaválasztás előtt ál-
ló negyedikes gimnazisták-
nak és kivételes esetekben 
egyetem hallgatóknak is. A 
Munkaügyi Minisztérium 
pszichológiai Intézete fogja 
össze és irányítja az egész 
országban a pályaválasztási 
tanácsadói munkát. 

Robot az út -
kereszteződésben 
A Bortcs-Bruevics nevét 

viselő elektrotechnikai hír-
közlési intézet szakemberei 
univerzális elektronikus for-
galmi jelzőlámpát konstruál-
tak. amely ..figyelembe ve-
szi" a városi közlekedés 
minden válfaját. Az úttest 
aszfaltbontása alatt elhelye-
zett különleges adókészülé-
kek állandóan tájékoztatják 
a készülék logikai berende-
zését a közeledő közlekedési 
eszközről. Az. elektronikus 
agy villámgyorsan elemzi az 
az információt. 

Ez a kibernetikus jelző-
lámpa soron kívül átengedi 
a tűzoltó-, mentő- és rend-
őrségi kocsikat, amelyeknek 
közeledését egy különleges 
berendezés jelzi az. elektro-
nikus agvnak. Leningrádban 
már öt ilyen kibernetikus 
forgalomirányító jelzőlám-
pát szereltek fel. 

i paprikából 
C-vitamin 

Közérdek a vizek tisztasága 
Megelőzni a Tisza és a Maros szennyeződését 

Vízminőségi felügyelet 
Földünk háromnegyed ré- vizünket, élővilágát fenye- üzemek száma, a bírság 8sz-

sret a tengerek sós vize bo- geti-e tartósabb szennyező- szege pedig 798 ezer forint, 
rítja. A civilizált világban des? A szennyeződések okozta, a 
mégis mindenütt keves a Az urbanizációnak, az társadalom rovására menő 
víz, ez a legtöbbet fogyasz- [pHr fejlesztésének s a 'me- kár viszont pénzben ki sem 
tott természeti érték. A vele tógazdaság kemizálásának fejezhető. A szegedi sertés-
való gazdálkodás folyama- hatásai — válaszolta — a hizlalda akolteleperöl kifo-
tainak hatása éppen ezért m i területünkön is jelentő- Ivó víz a Matvért szennyez-
S társadalmi termelés Sek. S ma mar nemcsak t e , s a bírság ezért több 
megalapozasában jelentke- fennállnak a lehetőségek * m l n t 4,1 e z e r forint. A hód-
zik. A rendelkezésre vizek szennyeződésére, ha- mezővásárhelyi kötöttaru-
álló édesvíz késxle- nem ténvlegesen vannak is. Syar közel 110 ezer forint 
tek területileg és időben a Szennytisztító telepek, — bírságot fizetett az onnan 
kedvezőtlenül oszlanak meg, amelyek megépítésére kö- kikerülő és a hódtó-tiszai 
s emiatt a felhasználási le- telezik az erdekeit vállalato- csatornába folyó szennyvíz 
hetőség korlátozott. Másrészt kat, gazdaságokat — évek iniatt, amely a nagyfai holt-
a vizek minőségi romlása óta ugyan működnek, ha- a K b a n már .jelentős halpusz-
kúlönféle szennyeződések túsíokukkal mégsem va- tolást okozott, 
miatt is csökkenti e fontos gvunk megelégedve. Hatása- A makói tejüzem a jam-
természeti érlek tömegét, ban külön probléma Algyőt, b n r i csatorna vizét szeny-
felhasználhatosaganak lehe- Tápét és Szegedet érintően n-v e z t e- a hódmezővásárhelyi 
tőségét. a szénhidrogén kitermelésé- 'vágóhíd pedig a kakasszéki 

vei kapcsolatban a szennye- csatornáét, A ket bírság 
ződés, olajos és sós vizek t obb mint 20 ezer forint, 
bekerülésének megelőzése a 

Története: — S z e n t - G y ö r g y i filbert N o b e l - d í j a s tudós s z e g e d i ével 
A világhírű magyar tudrfc-

ról minden átlagolvasó tud-
ja. hogy Amerikában, a ha-
ladó szellemű vezető értel-
miséghez tartozik. Hangját 
gyakran hallatja a faji ül-
dözések elleni mozgalmak, 
békevédelmi akciók, és ál-
talában a humanista meg-
mozdulások alkalmával. A 
vietnami háborút és John-
son politikáját elitélő nyilat-
kozatoknál sohasem hiányzik 
neve. aláírása. 

A szegediek ilyenkor jól-
eső érzéssel nyugtázzák, 
hogv a kiváló tudós éppen 
itt érte világhírének csúcsát. 

Egybeforrt 
a várossal 

Napi hir. Józan Sán-
dor, a Magyar Népköz-
társaság washingtoni 
ideiglenes ügyvivője a 
Massachusetts állam-
ban levő Wood Hóié-
ban átnyújtotta a Buda-
pesti Orvostudományi 
Egyetem aranydiplomá-
ját Szent-Györgyi Al-
bertnak. A világhírű 
Nobel-díjas tudós öt-
ven évvel ezelőtt vég-
zett a budapesti egye-
tem orvoskarán és az 
évforduló alkalmával 
kapta meg az aranydip-
lomát. 

Srent-Györgvi Albert hosz-
szabb kúiföldi tartózkodás 
után 1930-ban került Sze-, 
gedre. mint az egyetem ké-
mia professzora. 

Már akkor, 37 éves korá-
ban hófehér hátrafésült gön-
dör haia. fiatal, mosolygó 
arca. elmaradhatatlan egve-
nes szárú angol pipája, csak-
hamar közismert lett az 
egyetem falain kívül is. 

Mindenki szerette, nagyrs-
becsülte a közvetlen modo-
rú tudóst. A Kémiai Intézet-
ből csakhamar korszakalkotó 
kísérletek híre kelt szárny-
ra ugyan, de a nagyközön-
ség nem is sejtette, hogy iga-
zi „világklasszist" lát nap 
mint nap. 

A szegedi paprika világ-

Egyre több fogy Tiszába. Marosba. A músza-
Ezek után jogos a kérdés: meghatározások nemcsak Számbavétel 

mi a társadalom teendője az olajos szennyvizek teljes ' 
nálunk is a természetes vi- tisztítását írják elo, hanem Ezek utan nagyonis ért-
zek védelmében annak ér- kötelezően érvényt szerez- hető, hogy az Alsótiszavidé-
riekében hogv az eletszin- "ck annak a tarsadalmi kö- ki Vízügyi Igazgatóság ha-
vonal hozta 'követelmények- vetelrpénvnek. hogy a tisz- táskörében működő vízmi-
nek a kulturális viszonyok titott szennyvizek is csak noségi felügyelet a tarsada-
széíesedésével járó szükség- Szeged alatt vezethetők a lom fontos érdekét tartja 
leteknek ' az ipar es a me- Tiszába. A vegyszerek nagy- szem előtt, amikor határo-
zögazdasag fejlődésében sze- tomegű megjelenése a me- zottan lep fel a szennyezö-
reoet iálszó igényeknek ele- zőgazdasagban ls uj hely- desek megelőzesében 

. . , ...,. ,_..'._.•! n, i«ó- Zftet teremtett a belvíz- óm c-au—t.. unt ..„ 

híre mindenkor egybeforrt a 
várossal. A szegedi alsóvá-
rosi paprikások a Valéria 
(Bartók) téri paprikatőzs-

dén megszokták, hogv vi-
lágviszonylatban gondolkoz-
zanak, így nemigen tűnt. fel 
nekik, hogy a Kémiai Inté-
zetbe is kellett füzeres pap-
rikát szállítani. 

Amikor a harmincas évek 
közepén végigfutott a hir a 
városon, hogy Szent-Györgyi 
Albert megkapta a Nobel-dí-
jat a C-vitamin felfedezésé-
ért. és azért, mert, a szegedi 
paprikából elő is állította: a 
lelkesedés hullámai szinte az 
eget ostromolták. 

A vitaminok 
kezdete 

Ma nehéz elképzelni mit 
ielentett harminc évvel ez-

előtt a C-vitamin felfede-
zése és egyben előállítása. 
Ma a legtöbb orvosi váró-
ban a vitaminokról úgy be-
szélnek a betegek, mint a 
leghétköznapibb dologról: 

— Adass magadnak B—12-
est. Szedjél C-vitamint, Le 
vagy gyengülve: ott. a Poly--' 
vitaplex. Aztán a D-. A-, H-
és ki tudja még milyen vi-
taminok. 

Akkor meg csak a C és az 
is szegedi paprikából. 

Megbukott 
kémiából 

Rektori székfoglalójában 
az ifjúság tévedéseit vette 
védelmébe. Elmondta, ismert 
egy gyereket, aki megbukott 
a gimnáziumban kémiából, 
de azután mégis elboldogult. 
Kifejtette: az alap fontos, az 
adatszerű ismeretek lényeg-
telenek. 

A beszédet a világ legter-
mészetesebb hangján ezzel 
fejezte be: 

— Ónokét talán — mind-
arra, amit mondtam — iga-
zolásul érdekelni fogja, kl 
volt az a kisfiú, aki meg-
bukott a gimnáziumban ké-
miából? En voltam. 

Ennyi őszinteség én igazi 
emberi nagyság mindig meg-
találja útját az emberekhez, 
és az igaz emberek ügyé-
hez. 

Dr. Magyarka Ferenc 

év után 
A zeneoktatási munkaközösség megállta a próbát 

A múlt nyáron volt jubi-
láló músoquk. Kétszáztíz 
gyerek sorakozott fel a ze-
neiskola pódiumára. Mind-
egyiküknek bizonyítani kel-
lett: maguk és a tanáraik 
munkáját, a tíz év nem hiá-
bavaló vesződéseit. A zene-
oktatói munkaközösség, ak-
kor úgy látszott, megállta a 
próbát. Miből is tellett az 
energiára, hogyan és mit 
produkáltak ők. a rangos ze-
neiskolák mellett? — erről 
beszélgettünk Luezav Uro«-

rán, hegedűn, gitáron, fúvó-
sokon és harmonikán. Tíz 
év alatt több mint ezer gye-
reket tanítottunk. Az idén 
170-en járnak hozzánk. Van 
zeneóvociánk, zenei előkén-
zőnk és tényleges hangsze 
res oktatás. 

— Nincs valamiféle 
..konkurrencla" a zene-
iskolával? 

get tudjunk lenni? Polgár zelet teremtett a belvíz- és Szükséges tehát valameny- j sal. a munkaközösség veze-
István. az Alsótisza vidéki öntözőrendszerekben, fúr- nyi szennyvizet kibocsátó j tőjével. 
Vízügyi Igazgatósag helyet- tökben. A földekre juttatott települést, ipartelepei és lé- i _ Tizennégyen tanítunk a 
tes vezetője a következők- v e a v s z e r e k a lehullatott csa tesítményt számbavenni , munkaközösségben, összesen 
ben adott erre választ: 1 " azokkal a jellemző adatok- hatféle hangszeren: zongo-

— A vizek tisztaságának Pa d pkkal együtt kerülhetnek k a i együtt, amelyeknek 
megvédése — mondotta — ugyanis lefolyásra, miközben elemzésével foganatosítható 
valóban az egész társadalom tetemes károkat okozhatnak a szennyvíztisztító berende-
érdeke. Hogy ma már mek- h a l a s t a v a k b a n csatornák- z é s e k építésének elrendelése, 
kora víztömegeket haszna- , , a z elavultak kicserelese kor-
iunk fel. arra csak két or- b a n - h o l t medrekben, azaz szerúbbekre. — általában a 
szagos vonatkozású adatot a növényi és állati szerve- hatósági intézkedéseknek 
tdezek: az ipar 1950-ben 1.8 zetekben. A fentebbiekre érvényt szerezni, hogy vi-
millió, 19«5-ben pedig már u t a l v a ü j szennyvíztisztítók tl sz tá .k , maradjanak a 
6 1 millió köbméter vizet . ' , növekvő szuksegletek kiele-
hasznult fel. Amíg a szá- cp.tesere, a korszerűtlenek g i t e s é r e . 
zad első felében évenként rekonstrukciójára van szúk- F. L. 

' csak 20 ezer lakossal nőtt ség. Az idén érvénybe lé-
a közműves vízellátásban p e t t „ V Í 7 e k minőségének 
reszesülők száma, addig az hatékonyabb védelme érde-
utóbbi evekben ez a nove- . .. 
kedés elérte a 200 ezret. Az keben a magasabb, prog-
arányok hasonlóak Szege- resszív pénzhírság azokkal 
den és Csongrád megyeben szemben, akik eddig is in-
is. S ehhez vegyük hozzá k í i b b fizettek, semhogy meg-
a teeszeket, allami gazdasa- . ' , , 8 

gokat — mint szintén nagy építettek volna a minden 
n'zfogyasztókat — az öntő- tekintetben kifogástalan 
.záses gazdálkodás erőteljes szennyvíztisztítókat. Kiflze-
fejlődésével. Ezek után ért- t ö d 6 b b t e h á t a z „ 
hető az Országos Vutugyi , „ • 
Főigazgatóság rendelete, berendezeseket megepiteni, 
amelj ek a vizek mi- mint visszatérő jelleggel a 
nőségénck fokozott vé- súlyosabb bírságot fizetni, 
delmct biztosítja minde-
nütt és mindenkivel szem- ^ 
ben. Ezért jött létre ország-
szerte és az igazgatóság te- 6 
rületén Csongrád megyét is N evezzük néven a bfrság-
érintve a vizimtnöségi fel-
ügvelet, mint olyan szakága- b a n pdd>C erdekelteket, akik 
zat, amely elvi és gyakor- a jövőben nagyon is meg-
lati vonatkozásban fejti ki gondolják, mire nyissák ki 
tevékenységét, hogy vizeink p é n z t a r c á j u k a t . 
mentesek maradianak min- " , . . 
denféle ipari vagy mez.őgaz- — A szennyv.z-b.rsag ki-
dasági eredetű szennyező- rovásával kapcsolatos ható-
déstől. sági eljárást minden eset-

ben az alapos komplex vizs-

Csak Szeged alatt Ralat- a biva,ásos és társa-
ö dalmi erőket osszefogó viz-

A vízügyi igazgatósághoz védelmi szakágazat munká-
tartozó szakaszon a Tiszát, ja előzte meg. Sajnos 1067-
a Marost és más természeti ben sem kevés a bírságolt 
•ii 1.11 
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Fenyőrigók és csonttollú 
madarak a parkokban 

Készülntik n madnrodük 
A kemény tél elől sok fákra. A városban ugyanis 

északon költő madár keres valamivel enyhébb az idő. 
menedéket hazánk déli vi- de még Itt is a fagy és a 
dékein. Szegeden nagy szám- szél pusztítása végzett köz-
ban jelentek meg a csonttol- tűk. Többször találtak a 
lú madarak. A bóbitás, szí- fák alatt megfagyott mada-
nes tollazatú szárnyasok ha- rakat. 
zaja az északi zónába esik. Amíg a természet ilyen 
Írországtól egészen Szibéri- mostohán bánik a madarak-
áig. Az egyébként szúnyo- kai, a Tudományos Ismeret-
gok'kal és más rovarokkal terjesztő Társulat szegedi 
táplálkozó „ven dér; V most szervezetének ornitológiai 
kénytelenek növényi eleség- szakköre védelmébe vette 
gel beérni. A parkokban, a őket. Néhány iskola bioló-
sétányokon a madárcseresz- giai szakkörével együttmű-
nye- és más bogyótermő fá- ködve már készítik tavasz-
kat lepték el. ra a madárodúkat. Ezekből 

Ugyancsak beköltöztek a a tervek szerint mintegy 
városba a fenyőrigók, ame- harmincat helveznek el a 
lyek korábban a fehértói re- város különböző részein, fő-
zerváció környékén, a hosz- leg Újszegeden, valamint a 
szú ideig be nem fagyott Móra Ferenc parkban, hogy 
melegvizű csatornák mentén a cinegék és más hasznos 
tanváztak. A magtörő pin- m a d a r a k m j n é l n a g v o b b 
tyek, a zöldikék es a ná-
lunk telelő seregélyek is né- szambán telepedhessenek 
pcs csoportokban járnak be meg. 
éjszakázni a Széchenyi téri T. B. 

— Nekünk? Hogy lehetne? 
a beiskolázásnál először ők 
választják ki a gyerekeket. 
Mi azokkal a tanulókkal fog-
lalkozunk. akiket a zeneis-
kola nem tud vállalni. Ta-
náraink tanévkezdéskor ki-
mennek, felmérik, alkal-
mas-e a gyerek arra a hang-
szerre. amire jelentkezett. 
Ha nem felel meg alkatá-
nak, javasolják megfelelő 
hangszer tanulásra. A kolle-
gákkal ez idő alatt jól ösz-
szeszoktunk — általános és 
zeneiskolai tanárok taníta-
nak nálunk —, jó a szellem 
és a munkatempó is segíti 
működésünket. 

—r Az egy évtized alatt 
„mire" vitték? Milyenek 
az eredmények? 

— A zene olyan terű lek 
ahol sokat kell dolgozni, ta-
nulni. s az eredmények ké-
sőn jelentkeznek. Én is most 
beszélek róla először: tizen-
egy év után. Minden évben 
van hangverseny, ahol min-
den tanár minden tanulót 
szerepeltet. Mi is. a szülő 
is látja, hogv mit feilödült 
a gvereke. mit várhatunk 
tőle. 

— őlllyen szintű az 
itt folyó zenei oktatás? 

— Harminc helyezést, 
aranv-. ezüst-, bronzérme-
ket hoztunk el megvei ésot-
szágos versenyekről. Öröm-
mel vennénk, ha az itteni 
zeneiskolai vetélkedőkön is 
"észt vehetnérfk, hogy így is 
dokumentálhassuk oktatá-
tunk színvonalát. 

Luczay Uros szervezte meg 
tanítványaiból 10 éve az át-
törő zenekart. Hat éve a 
KTSZ-zenekart is vezeti. Har-
monikát oktat. 

— Igen. pontosan ez az 
oktatási lehetőség vonzott 
Szegedre. Pesten mindenütt 
tanítják már. Itt szabad te-
rületet láttam. Örömmel. 

nagy ambícióval kezdtem a 
tanításhoz. Általában lebe-
csült hangszernek- tartják a 
harmonikát. De szerintem a 
zenei tömegnevelést a .leg-
könnyebb eszközökkel., a leg-
könnyebb hangs/.érekkel kell 
elérni és többek között pél-
dául a harmonika az egyik 
legalkalmasabb szerszám ar-
ra. hogy a zene, a muzsika 
szeretetét terjessze. Annii 
inkább jelentős ennek fel-
ismerése. mert itt a tanuiás 
eredményei gyorsabban mu-
tatkoznak: 5—6 év alatt 
megtanulható. A többi hang-
szer 8—10 éves lanulást. kí-
ván. Minden országban nagy 
a kultúrája, csak nálunk ro-
kedt meg a „népi hangszer" 
szinten. De most már kez-
dünk felszabadulni ez alól 
a szemlélet alól. Jó lenne, 
ha a szegedi zeneiskolába is 
bekerülne. 

— A második évtized 
(ervei? 

— Igyekszünk továbbra is 
jó munkát nyújtani. Bőví-
teni szeretnénk, gitárral és 
zongorával az úttörő és a 
KTSZ-zenekart, sőt egy-két 
fúvós hangszer beépítéséről 
is gondoskodunk. Szeretnenk 
az iskolákkal kapcsolatot ki-
építeni es szeretnénk az ál-
talános iskolákban helyszíni 
hangversenyt adni. örül-
nénk annak is, ha a hoz-
zánk járó növendékeket az 
iskolai ünnepélyeken szere-
peltetnék, ha építenének 
munkájukra. Aztán a meré-
szebb tervek: készen állunk 
felkészüléssel. műsorral is. 
hogy nemzetközi hangver-
senyen részt vegyünk. Most 
kaptunk meghívást a június 
7-én megrendezendő Luzerni 
Harmonika Világfesztiválra. 
Csupán a KISZ-bizottság se-
gítségét várjuk hozzá. 

Jakab Ágnes 

Orosz nyelvi verseny tanulóknak 
A Magyar—Szovjet Baráti 

Társaság, a Művelődésügyi 
Minisztérium és a Magyar 
Úttörők Szövetsége az 1967— 
68-áS tanévben a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom 
50. évfordulója tiszteletére 
rendezi az országos orosz 
nyelvi szóbeli versenyt, ame-
lyen az általános iskolák he-

tedik és nyolcadik osztályos 
tanulói vehetnek részt. A 
verseny negy — iskolai (őr-
sök közötti); városi, illetve 
járási (Budapesten kerületi); 
megyei, illetve budapesti; 
valamint országos — fordu-
lóból áll. 

Az elsó fordulót február 
15-ig bonyolítják le. 


