
Nemes Dezső 
kitüntetése 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Nemes Dezsőnek, 
az MSZMP Poltikai Bizottsá-
ga tagjának, a pártfőiskola 
igazgatójának a munkásmoz-
galomban kifejtett többévti-
zedes tevékenysége elismeré-
séül hatvanadik születésnap-
ja alkalmából a Munka Vö-
rös Zászló Érdemrendje ki-
tüntetést adományozta. 

A kitüntetést Losonczi Pál, 
az Elnöki Tanács elnöke 
nyújtotta át. Jelen volt Bisz-
ku Béla, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az 
MSZMP KB titkára, Pullai 
Árpád, az MSZMP KB titká-
ra és Jakab Sándor, az 
MSZMP KB osztályvezetője. 
(MTI) 

Megjelent 

szeptemberi Tiszatáj 
Fiatal hagyománnyá vá-

lik az a mozgalmas króni-
karovat, mely a frissen meg-
jelent e havi Tiszatáj záró-
lapjait is jellemzi. A folyó-
irat szerkesztőségében tréfá-
san mondogatják, az olvasó 
lassan hozzászokik, hogy a 
Tiszatáj lapjait is, miként a 
napi sajtót, a végéről kezdi 
forgatni. A szeptemberi szám 
első lapjain dr. Antalffy 
György egyetemi tanár nyi-
latkozik a vietnami háborút 
elitélő júliusi grenoblei jo-
gászkongresszusról. 

Lődi Ferenc, Ladányi Mi-
hály, Pákolitz István, Pál 
József, Káldi János, Akác 
István költeményei, valamint 
a század német lírájából vá-

ré Holdrajongók című drá-
májának folytatása kapott 
helyet. Tóth Béla a Tisza 
újabb fejezetével jelentkezik. 
A „naiv festészetről" Ortutay 
Gyula, Süli Andrásról Kulka 
Eszter, a IX. Szegedi Nyári 
Tárlatról Szelesi Zoltán. Al-
mási Gyula Béla vásárhelyi 
kiállításáról Szabó Endre ír, 
a tanulmány rovatban Váczi 
Mihályról Kovács Sándor 
Iván. Brecht fiatalkori drá-
máját, A bibliát Kálmán 
László fordításában közli a 
folyóirat, mely gazdag kriti-
kai rovatában néhány közel-
múltban megjelent szépiro-
dalmi művet értékel. Ötven 
éve történt címmel új rovat-
tal találkozik az olvasó, ahol 
néhány hónapon át az 

logatott versek mellett Csoór lT{g^s történelmi események 
István novellája és Dér End- emlékeit idézik feL 
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Szegeden, a Kárász utcai 
ekszerbolt előtt szatyorral, 
táskával cipekedő emberek 
szorongnak. Aki a bejáratnál 
áll, az újonnan érkezőnek 
sorszámot ad. Harmincötén, 
negyvenen lehetnek kilenc 
óra előtt, mikor felhúzzák 

a bolt redőnyét. 
Az átvevó asztalára csinos 

fiatal nő rak le két ezüsttál-
cát. 

— Tegnap dél óta állok az 
üzlet előtt, pedig az éjjel az 
eső is eláztatott. 

Ötödéves egyetemi hallgató, 
év eleje van, kell a pénz. A 
tálcákat lemérik, kiszámít-
ják az árát, kifizetik a 2550 
forintot, s a megkönnyebbül-
ten távozónak gratulálnak a 
járdán sorban állók. 

Nyugdíjas, első világhábo-
rús volt katonatiszt a követ-
kező. Belép, s leteszi az ezüst 
evőeszközökkel, régi Horthy-
ötpengósökkel teli dobozt az 
asztalra. 

— Hatodszor állok sorba, 
most végre sikerült a máso-
dik hely. 

Az átvevő nyugdíjas, pon-
tos szakértő, akit kisegíteni 
hívtak be munkára. Egyen-
ként megvizsgálja az 51 da-
rab ezüstöt. Valamennyit 
megreszeli, savpróbát csinál, 
aztán kimondja a verdiktet: 

— Ez ezüst, ez nem ezüst, 
ez csak ezüstözött. 

— A „méltósága" azt 
mondta, mind ezüst. Mind-
egy, akkor is bevasalom tőle, 
a négy darab százast az 
ácsorgásért. 

Csaknem hatezer forinttal 
távozik. . . 

Hetvenöt éves, írni-olvasni 
nem tudó zsibárus asszony 
önti a pultra szatyra tartal-
mát. Az egyenkénti vizsgálat 
után kiderül, hogy a renge-
teg tárgyból csak egy tálca 
és egy kanál ezüst. 

— Pedig én ezüstnek vet-
tem meg valamennyit. Négy-

FARAGOTT FA száraz 

GÖMBFA akác 

FŰRÉSZÁRU tűzüa 

BETONGERENDA, 
PARKETTA, 
TÉGLA, 
BETON BLOKKTÉGLA, 
JARDALAP 

minden 
mennyiségben 

kapható 
Sándorfalva, 
Tüzelő és 
Építőanyag telep. 
Sándoríalva. Tel.: 39. 

ezer forint adósságom van, s 
csak alig ezer forintot kapok. 
Jól nézek ki a gyerekeim 
előtt. 

Közben a sorbanállók kö-
zött is folyik a vásár. A ruti-
nosak, akik már hetek óta 
hordják eladni mások ezüst-
jeit, a tolongásból is üzle-
tet próbálnak csinálni. 

— Ha olyan sok a dolga, 
ne álljon itt, megveszem én 
azt a gyertyatartót tíz szá-
zalékkal olcsóbban. — A sú-
lyán még vitatkoznak egy 
ideig, aztán gazdát cserél a 
tárgy. Ebből veszekedés tá-
mad a tömegben. 

— Menjen hátrább, maga 
ráér, én beteg ember vagyok, 
két hétig feküdtem a klini-
kán. 

— Akkor ne ácsorogjon a 
napon, nem kenyérért kell itt 
sorbanállni, nem hal bele, ha 
egy hónap múlva adja el a 
vacakját. 

A bolt vezetője kedves fia-
talasszony, csitítja a türel-
metlenkedőket. Pedig már 
napok óta idegnyugtatót szed. 
A másik üzlet vezetője pe-
dig bele is betegedett az ezüst-
vásárba. 

— Nem akarják megérteni 
az emberek, hogy nem kam-
pány ez az átvétel. Egy hó-
nap, egy év múlva is ugyan-
így megvásároljuk az ezüst-
holmikat. De mindig csak 
annyit vehetünk át, ameny-
nyire futja az előző napi be-
vételből — mondja az üzlet-
vezető. 

Persze, az óra- és ékszer-; 
üzlet elsősorban elad, áru-
sít. De míg az ezüst átvétele 
tart, vevó nem jön a boltba, 
mert a tömegen nem tudja 
átverekedni magát. 

S mire a hetedik sorbanálló 
eladni való ezüstjét is meg-

vizsgálják, lemérik a patika-
pontos mérlegen, elfogy az 
előző napi bevétel. 

— Ma több ezüstöt nem tu-
dunk átvenni. Nagyon sajná-
lom, majd két nap múlva. 

— Legalább azt nézzék meg 
már, hogy ezek a kanalak 
ezüstből vannak-e. — Betó-
dulnak az üzletbe, s az ősz 
hajú, halk szavú átvevó, 
most már szívességből szor-
tírozza az eléje tett holmi-
kat. Amíg meg nem nyugsza-
nak a kedélyek, hogy átvétel 
ezen a napon már valóban 
nincs. Az utcai felvásárló pe-
dig beül alkalmi kuncsaftjai-
val a Korzó-presszóba, ö itt 
csak vesz, eladni Pestre, s az 
ország más nagy városaiba 
jár. 

— Valahogy másképpen 
kellene ezt megszervezni. 
Ügy, hogy legyen egy meg-
határozott üzlet a városban, 
ahol állandóan átveszik az 
ezüstöt — jegyzi meg valaki, 
akire nem került sor. 

— Ugyan kérem — szól 
közbe egy érdektelen járó-
kelő —, aki itt tolong, az egy 
sem aktív dolgozó, ráér ácso-
rogni kopott ezüstjeível. 

Sem ez, sem a másik véle-
mény nem helytálló. Ha vá-
sárlás folyik, bárki eladhat-
ja felesleges dolgait. Arra vi-
szont tényleg nincs szükség, 
hogy ez tumultussal, idófe-
csérléssel, idegeskedéssel 
menjen végbe. Hiszen min-
den eladni szánt ezüst átvé-
telére sor kerül a boltok for-
galmának üteme szerint. 
Mert azt azért senki nem 
kívánhatja, hogy az üzlet 
bankhitelt vegyen fel az ő 
ezüstjének megvételére. 

K. J. 

Napirenden a szőlőtermesztés 
rekonstrukciója HEB-vizsgálat a szegedi járásban 

A szegedi járási pártbi-
zottság kezdeményezésére a 
Csongrád megyei Népi El-
lenőrzési Bizottság e célból 
alakult munkacsoportja 
megvizsgálta a szőlőkultúra 
helyzetét a szegedi járásban. 
Illetékes párt- és államigaz-
gatási szervekkel közösen 
arra a megállapításra jutott, 
hogy sürgősen hozzá ' kell 
látni a szőlőtermelés teljes 
rekonstrukciójának előkészí-
téséhez, annak következetes 
vég reh aj tásához. 

Egyeztetés 
E programot össze kell 

egyeztetni a népgazdaság 
igényeivel. Uayanis a nép-
gazdaság érdeke ma azt kí-
vánja, hogy a szőlőterülete-
ket sehol sem kell nagyobb 
mértékben növelni, viszont a 
meglevő ültetvényeket — 
ahol ez még hátra van — 
teljes mértékben korszerű-
síteni szükséges. Mennyire 
égető kérdés ez, a számok is 
bizonyítják. 15 ezer 50 ka-
taszteri hold szőlő található 
a járásban. Ebből azonban a 
gépi művelésre is alkalmas 
ültetvényéllomány alig éri 
el a 3 és félezer holdat A 
többi zömmel 40—45 éves 
kisparaszti gyalogművelésű 
szőlő és igen rossz a fajta-

arányuk is. Jellegtelen, ma 
mór nehezen értékesíthető, 
zömmel kövidinka és kadar-
ka fajtájú borokat terem-
nek. Ráadásul a termésátla-
gok is olyan alacsonyak, 
hogy meg sem közelítik az 
országos szintet további 
fenntartásuk tehát ráfizeté-
ses. 

Az új nagyüzemi ültetvé-
nyek fajtaaránya sem jó. 

Folyamatosan 
A Megyei Népi Ellenőrzé-

si Bizottság a napokban 
értekezleten vitatta meg a 
munkacsoport jelentését. Ez-
úttal is az az álláspont ala-
kult ki, hogy az öreg gyalog-
művelésű szőlőket folyama-
tosan ki kell telepíteni, he-
lyükre világszínvonalat kép-
viselő bor- és csemegeszőlő 
fajtákat kell ültetni. A fej-
lett szőlőkultúrát gazdasági 
és földrajzi viszonyaiból ere-
dően nem nélkülözheti a 
szegedi járás. Hiszen az itt 
élő parasztságnak az egyéni 
életben is ez volt az egyik 
legfőbb jövedelemforrása. 
Most viszont a hazai, 8 a 
nemzetközi termelési verse-
nyeken a pillanatnyi felté-
telek mellett képtelenek 
megállni a helyüket, ugyan 
is a kiöregedett szőlők 15— 
20 mázsa közötti 

mai még a minimális ter-
melési költségeket sem na-
gyon fedezik. 

Felmerült a vitában az is, 
hogy a szegedi járás mező-
gazdaságfejlesztési problé-
máinak csak egy, talán nem 
is a nagyobbik része a sző-
lőtermesztés fejlesztésének 
ügye. A modern szőlőműve-
lést nem lehet elmaradott 
külterjes üzemi szerkezetbe 
ágyazva elképzelni Parancso-
lóan? következik tehát, hogy 
belterjesebbé kell tenni a 
homokon a takarmányter-
mesztést, az állattenyész-
tést, magát a gabonater-
mesztést is. Nem egy sze-
gedi járási tsz-nek például 
ma kisebb a közös állatál-
lománya, mint a megalaku-
lás éveiben volt. így szinte 
magától értetődik, hogy az 
új szőlőültetvényeket sem 
győzik istállótrágyával, s a 
várt 40—50 mázsa körüli 
ideális holdankénti szőlőter-
més hozamokat nem tudják 
elérni. Van néhány példa-
mutató szövetkezet is a já-
rásban — például a forrás-
kúti Haladás, a balástyai 
Móra Ferenc, a pusztaszeri 
Petőfi Tsz — ahol kellő 
színvonal alakult ki a szőlő-
termés hozamaiban. 

Xh£: Segítség kell! 

Képernyő 

Kit* (jeotqievn* 
Viktor Nyekraszov szovjet ta, őszinte gondolatokkal gaz-

novellista írása szolgáltatta a 
televízió csütörtök esti tv-já-
tékónak alapját. Az eredeti-
leg csak az olvasók s nem a 
nézők okulásóra megfogalma-
zott történet jó fundamen-
tumnak bizonyult: életre kelt 
alakjai szinte az eredeti 

munka szintjén közvetítet-
ték az író mondandójót. 

A biztos irodalmi alap már 
csak azért is legfőbb jellem-
zője a tv-játéknak, mert 
Huszárik Zoltán — ki a no-
vellát forgatókönyvvé for-
málta — semmiképp sem 
akart valamiféle „antiirodal-
mi" anyagot forgatásra át-
adni Esztergályos Károly 
rendezőnek; tiszteletben tar-
totta az írót, tiszteletben tar-
totta a művet, s még attól 
sem riadt vissza, hogy a 
képre nem vihető eseménye-
ket egy — Benkő Gyula hang-
ján — megszólaló narrátor-
ral mondassa el. 

így az eredeti novella ha-
misítatlan hangulatát idézve 
került a néző elé az öregedő 
s három férfi vonzásában 
röpködő Kira Georgievna tör-
ténete, amely végül is tisz-

dagította nézőit. A Kira által 
választott értelmesebb, hasz-
nosabb élet tiszta, őszinte 
gondolataival... 

A tv-játék szereplői közül 
mindenképpen a címszereplő 
Ruttkay Éva játéka tetszett a 
legjobban: apró hangulatvál-
tásai, arcrezdülései a jó no-
vellák értékadó jellemzése-
ként hatottak. 

A. L. 

A népi ellenőrzés vizsgá-
latának egyik fontos célja 
volt, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet megyénkben a ker-
tészeti kultúrák, ezen belül 
a szőlőtermesztés jónak ne-
hezen nevezhető heljrzetére, 
s felhívja erre az országos 
szervek figyelmét Is. A já-
rás szőlőtermesztési problé-
máit megoldani a rekon-
strukciót a gazdaságok vég-
rehajtani saját erejükből 
nem tudják, tehát komoly 
állami segítségre is szükség 
van. Hogyan lehet konstruk-
tív hiteleket, esetleg vissza 
nem térítendő állami támo-
gatást kapni? Ennek lehe-
tőségeit már a közeljövőben 
meg kell találni. A NEB 
ülésén szó volt arról, hogy 
hamarosan megalakítják a 
szőlőtermesztés rekonstruk-
ciós bizottságát, amely irá-
nyítja majd ezt a munkát 

Csépi József 
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Audiovizuális 
nyelvtanfolyamok 

A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat az elmúlt 
évekhez hasonlóan az idén 
is életre hívja nyelviskoláját. 
A szeptember 23-án — ez-
úttal a Radnóti Gimnázium-
ban — megkezdődő oktatás 

A Déri Miksa Gépipari és Erősiramúipari Technikum az 
alábbi KÉPESÍTŐ ÉS BETANÍTÓ JELLEGŰ ÖN-
KÖLTSÉGES TANFOLYAMOKAT RENDEZI: 

ív- és lánghegesztő, 
esztergályos és forgácsoló, 
hűtőgép- és kompresszorkezelő, 
különböző fűtőtanfolyamok, 
gépészeti műszaki rajzoló, 
villamosmotor- és transzformátor-kezelő, 
villamosgép-kezelő, 
v i i l a m o s m ű - k e z e l ő . 

Jelentkezési lapok a technikum portáján vehetők át. 
Felvilágosítást személyesen vagy telefoni megkere-
sésre a technikum igazgatósága ad. Szeged, Űttörő tér 
7., telefon: 131-91, 133-48. 

keretében angol, eszperantó, 
francia, lengyel, német, olasz, 
orosz, spanyol és szerb-hor-
vát nyelvet lehet tanulni kez-
dő, haladó és társalgási cso-
portokban. 

Azok a hallgatók azonban, 
akik francia, német, illetve 
orosz nyelvtudásukat akarják 
tökéletesíteni, az audió-vi-
zuális tanfolyamra is beirat-
kozhatnak. Ez az oktatási for-
ma a legmodernebb eszközö-
ket alkalmazza a nyelvtaní-
tásban. Az audió-vlzuális 
tanfolyamok résztvevői hal-
lás útján bővítik ismeretei-
ket; oktatásuk az olvasás-for-
dítás kikapcsolásával, képe-
ket figyelve, életszerű körül-
mények között történik. 

A TIT nyelviskolájába 
szeptember 9 és 18 között le-
het beiratkozni a TIT Kárász 
utcai titkárságán, illetve a 
Radnóti Gimnáziumban. 
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Életveszélyesen 
megszúrta támadóját 

Mint építőmunkások, közös 
munkahelyen dolgoztak Be. 
zsinár György 58 éves, Sze-
ged, Batthyány utca 4. és a 
fiatalkorú S. László szegedi 
lakos. Bezslnár munkavezető 
helyettes volt az építkezésen, 
a fiatalkorú pedig nemrégen 
felszabadult szobafestő és 
mázoló. S. László és brigádja 
akkor nap délután új brigád-
tagot avattak, s ez alkalom-
mal a munkahelyen bort fo-
gyasztottak, a fiatalember 
körülbelül négy decit. Ezt 
követően festékes edényeket 
mosogatott, a szétfolyó víz a 
mészraktárt fenyegette. Fi-
gyelmeztette őt helytelen 
magatartására egy idős szak-
munkás. A fiatalkorú durván 
rátámadt. Ekkor lépett köz-
be a munkavezető-helyettes, 
s jóindulatúan szólt a fiatal-
embernek. Durva, minősíthe. 
tetlen szavakkal illette S. 
László a munkavezető-he-
lyettest is, akit megütött úgy, 
hogy az a földre esett. A 
következő pillanatban Bezsi-
nár zsebkést rántott és meg-
szúrta támadóját. 

Az ügyet a szegedi járásbí-
róság tárgyalta, Bezsinár 
György erős felindulásában A bíróBég ezt 
elkövetett emberölés klsérle- masabbnak 
te. S. László pedig feltűnően 
durva módon elkövetett be-
csületsértés miatt ült a vád-
lottak padján. A vádlottak 
cselekményüket beismerték, 
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megbánást tanúsítottak. A bí-
róság megállapította, hogy az 
előrehaladott korú, büntetlen 
előéletű Bezsinár György az 
ellene elkövetett bűntett haté-
sára felindulva ragadtatta el 
magát, amelyhez hozzájárult 
jelenleg is fennálló betegsége. 
A körülményekre való tekin-
tettel a nyugdíjkorhatárhoz 
közelálló vádlottól a szabad-
ságvesztés végrehajtása nél-
kül is várható, hogy tartóz-
kodni fog újabb bűntett el-
követésétől. A bíróság Be-
zsinár Györgyöt egy évi sza-
badságvesztésre ítélte, amely-
nek végrehajtását próbaidőre 
felfüggesztette. 

S. László fiatalkorú vádlott 
a lelttasodás folytán fiatalos 
meggondolatlanságból tanúsí-
tott olyan magatartást — ál-
lapította meg a bíróság —, 
amely elindítója volt a cselek-
ménysorozatnak, s annak kö-
vetkeztében életveszélyesén 
megsérült. Négy hónapi ja-
vító-nevelő munkára ítélte a 
bíróság, 10 százalékos bér-
csökkentéssel, amelyet jelen-
legi munkahelyén, a Csong-
rád megyei Állami Építőipari 
Vállalatnál köteles letölteni. 

látta legaikal-
arra, hogy S. 

László ne csak a szakmai 
munkát sajátítsa el kifogás-
talanul, hanem a szócialistft 
együttélés szabályait is. 
Mindkét ítélet jogerős. 
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