
EMELT SZINT-E? Uftx Béla: 

Annak idején, az illetéke- Munkaügyi Minisztérium van, mert általában azért: 

sek tudtul adták, hogy riem máig érvényes rendelete sze- maradnak ki végső vizsgájuk 
lesznek többé „zsákutcák" a rint — minden szelekció nél- előtt az egyébként ügyes ke-
szakmunkásképző intézetek: kül népesítendők be a há- zű diákok, mivel nem tudnak 
az arra vállalkozó tanulók rom plusz hármas osztályok, megbirkózni bővebben elő-
részére megszervezik az úgy- Aki akar, az beiratkozhat, adott elméleti tárgyakkal. ; 
nevezett emelt szintű okta- sőt, ha nincs elég „aspiráns", Kézenfekvő tehát a javas-, K ^ h í i á f ( i , - t lériáhan bemutatott (eitó 
tast. Magyarán - lehetővé a rábeszélés, a biztatgatás lat: változtassák meg o z L ^ ^ ™ ua^aro^- önáU^k i á l l f tS lna^anva t í á t 
teszik, hogy szakmájuk há- sem marad el. említett rendeletet, és csak az g s t Magyarorsza- onauö) kiállításának anyagat, 

Augusztusban 
végleg hazajövök 

rom évi tanulása után a gim- Az így összeverbuvált ta- arra igazán alkalmasakat so-
náziumok harmadik osztálya- nulócsoportokkal aztán — rolják a három plusz hát-
ba iratkozhassanak be az el- gondolhatni — nem valami mas osztályok tagjai közé! 
következő évek szakmunká- könnyen megy a munka. A 
sai, és ott — esti tagozaton sokfelől — gyengébb felké- n »» n 
— leérettségizhetnek. s2ültséget adó falusi, tanyai lV\QPQS I6DCS0 

A kétségkívül nemes kez- iskolákból — összesereglett 
deményezés szétkürtölése az- diákok aprókat lépnek csak _ _ . • „ J - ; , , ^ , 
tán gyorsan véget ért A előre a felduzzasztott tudo- G g i m n O Z I U m 
közvélemény — félig-meddig mányokban. S az, hogy a 
— tudomásul vette, hogy ez- könyvben foglaltak, meg a Arról, hogy az emelt „szin-
után már „könnyedén" le is táblára írottak át is vándo- tes" szakmunkástanulók kö-
érettségizhetnek a szakvizs- rolnak a kamaszfejekbe, nem zül végülis hányan szorítják 
gáikon túljutott villanyszere- mindig bizonyítható... a kezükbe a sikeres érettsé-
lők, esztergályosok. Am azt, git igazoló bizonyítványt — 
hogy valójában milyen ma- mivel az első ilyen diákcso-
gas ez az emelt szint, nem I I M t ó Á U * portok kibocsátására csak 
sokan emlegették... flüZI íOSlQlOS jövőre kerül sor — természe-

tesen még nincs adat. Ám 

Am hiába szól a szelekció az előzetes értesülések nem 
ellen a minisztériumi rende- túl biztatóak: általában a 
let, — a szükség törvényt vártnál kevesebben tudják 
bont alapon — mégiscsak vállalni az újabb két gimná-
sor kerül egy kis „rostálás- ziumi évet, s akik vállalták 
ra". Mint az ügyben kellő- is a harmadik, negyedik ősz-
képpen érdekelt MüM. 600-as tály elvégzését, azok is érzik, 
számú szakmunkásképző in- hogy a középiskolai végzett-
tézet igazgatóhelyettese, ségért igen magas lépcsőkre 

S S Hampel Ferenc mondja, az kell felkapaszkodniuk, 
jóvahagyasával . d i á j u k b a n m á r kellő Minden a szelekcióért be-

meggondolás után állítják szél hát: kellő „rostálás" nél-
össze az emelt szintű osztá- kül, aligha lesz „emelt'' az 

Erre a tervezésre emelt sz int . . . 
is szükség Akácz Lásiló 

gon a több évtizede Moszk- hanem további több száz 
vában élő Uitz Béla, s csü- művét is a magyar állam-
törtök reggel a moszkvai vo- , . . . . _ 
nattal e l á z o t t Budapestről. n a k a j a n d e k o 2 t a a T a n a c s -
A 82 esztendős művész bú- köztársaság 50. évfordulója 
csúztatására a Keleti-pálya- alkalmából. (MTI) 
udvaron megjelent Molnár 

Vasút-
korszerű-

sítés 
Idén, 155 millió forintot 

költ a MAV a Balaton déli 
partján húzódó vasútvonal 
korszerűsítésére. Ebből az 
összegből felújítják Szántód 
—Köröshegy és Balatonsze-
mes állomásokat. Korszerűsí-
tik Balatonboglár és Bala-
tonfenyves közötti vonalat is 
(MTI) 

Három plusz 

három 
Az új típusú osztályok tan-

tervét a Munkaügyi Minisz-
térium a Művelődésügyi Mi-
nisztérium 
állította össze- Ennek a 
szervnek a vezetői döntöttek 
úgy, hogy a feladat megoldá- , , . 
sa a „három plusz három" - O K a , . . 
jegyében vállalható a legjob- m a r c s a k a z e r t 

ban. Azaz: ha három napot 
az iskolapadokban, hármat 
pedig a tanműhelyekben töl-
tenek al a kékzubbonyos diá-
kok. 

Ez a felosztás kezdetben 
igen arányosnak mutatko-
zott örültek a közismereti 
tárgyak tanárai, hogy a ma-
tematika, a fizika, a kémia 
oktatására a korábbinál többi 
óra jut, és bizonyára örültek 
a szakoktatók is, hogy elmé- j 
letileg felkészültebb tanulók 
kerülnek a kezük alá. 

Az első örömök azonban 
némiképp megkeseredtek. 
Kiderült ugyanis, hogy a 
„ráadás" órák száma nem is 
olyan sok, és épp így, a szak-
munkástanulókat műhelyeik-
ben fogadó üzemek vezetői is 
észrevették, hogy — gyere-
kek ide, gyerekek oda! — 
csak észrevéteti hatását az a 
„lekapcsolt" egy nap: keve-
sebb a gépek között eltöltött 
idő, még kisebb az amúgy-
sem nagy haszon. 

Szakszövetkezetek 
j mezőgaz n 

Válogotás nélkül 
A kettős csalódást az ma-

gyarázza, hogy a szakmun-
kásképző intézetekben — 
más iskolákhoz képest — ál-
talában gyengébb a „gyerek-
anyag". Ez az egyébként ért-
hető „reláció" mutatkozott 
meg abban, hogy a javarészt 
kisebb számjegyű átlagered-
ménnyel felvett diákok a ki-
jelölt tananyagot csak igen 
nehezen — inkább részei, 
mint egésze szerint — sajá-
títják el. Éppígy — ez is lo-
gikus! — a gyakorlati fog-
lalkozásokon sem tudnak il-
lendő módon helytállni, hi-
szen nem egy esetben min-
den serkentő ambíció nélkül 
vállalták a megerőltetőbb ta-
nulást a szerszámok fiatal 
forgatói. 

Es ebben a körülményben 
rejlik az emelt szint okozta 
csalódások magyarázata! Ne-
vezetesen abban, hogy — a 

A közelmúltban. 1969. ja-

nuár 1-én hatályba lépett 

rendelet szabályozta a mező-

gazdasági szakszövetkezetek-

re vonatkozó tudnivalókat 

Ennek értelmében a szegedi 

járásban dolgozó termelőszö-

vetkezeti csoportok szakszö-

vetkezetként gazdálkodnak a 

továbbiakban. A tagok ön-

kéntes személyi és vagyoni 

társulása út ján létrehozott 

olyan mezőgazdasági nagy-

egyéb feltételeit figyelembe 

véve csak egy vagy több 

ágazatban folytat közös, 

nagyüzemi tevékenységet 

Ennek alapján több terme-

lőszövetkezeti csoportban 

módosítják az alapszabályt 

is. Az ú j alapszabályt, a ko-

rábbi gyakorlattól eltérően, a j 

szakszövetkezet a jogszabá-

lyok keretei között önállóan 

készíti eL A közgyűlés által 

elfogadott ú j alapszabályt 

János művelődésügyi mi-
niszterhelyettes, Gádor End-
re, a minisztérium képzőmű-
vészeti osztályának vezetője, 
ott volt Pogány ö . Gábor, a 
Magyar Nemzeti Galéria fő-
igazgatója. 

Mielőtt útra kelt a mes-
ter, elmondta, hogy néhány 
hónap múlva, körülbelül au-
gusztus elején végleg vissza-
jön szülőhazájába. Budapes-
ten kíván letelepedni, s itt 
folytatja a több mint hat év-
tizeddel ezelőtt megkezdett 
képzőművészeti alkotómun-
kát. Kérésére olyan műter-
met biztosítanak Uitz Bélá-
nak, ahol az ő műfajára jel-
lemző monumentális alkotá-
sokat is készíthet. Idehaza 
először egy nagyméretű kom-
pozícióhoz szükséges fel-

gyülemlett élményanyagát 
önti művészi formába: ecset-
jével emléket állít az orosz-
országi forradalmi harcok-
ban részt vett magyar inter-
nacionalistáknak. Ennek előt-
te viszont Moszkvában még 
folytatja, s valószínűleg be-
fejezi a Láncoktól a csilla-
gokig című nagy sorozatát. 

Huszadik századi képző-
művészetünk reprezentatív 
gyűjteménye — mint isme-
retes — értékes alkotásokkal 

1 gazdagodott a művész mos-
tani látogatásakor: Uitz Bé-
la nemcsak a Nemzeti Ga-

Magyar szakemberek szerepe 
az UNCITRAL-ban 

Az ENSZ mellett működik 
a nemzetközi pénzügyekkel, 
pontosabban a nemzetközi 
kereskedelmi jog egységesí-
tésével foglalkozó állandó 
bizottság. Rövidített neve: 
UNCITRAL. 

Az intézmény alig két 
éve, 1967-ben alakult. Em-
lítésre méltó, hogy magyar 
javaslat eredményeként hív-
ták életre, s a 29 nemzet 
között természetesen ha-
zánk is tagja. 

A bizottság évente egy-
szer ülésezik. A most. már-
ciusban megtartott második 
ülésére az ENSZ európai 
székhelyén, Genfben került 
sor. A magyar küldöttség-
ben dr. Réczei László pro-
fesszor mellett — aki az 
ülés elnöki tisztét ellátta — 
dr. Meznerits Iván, a Ma-
gyar Nemzeti Bank jogi fő-
osztályának vezetője, a Sze-
gedi József Attila Tudo-
mány ep>etem állam- és jog-
tudományi karának docense 
is részt vett. Hazatérve el-

Szeged a rádióban 

üzem ez, amely a szocialista á p r i i i s 30-ig kell jóváhagyás 

szövetkezeti elvek alapján a 

mezőgazdaság egy vagy több 

agában — szőlő-, gyümölcs-, 

zöldségtermesztés stb. — vál-

lalatszerű, közös nagyüzemi 

tevékenységet folytat. Vagy-

is: közös nagyüzemi gazda-

ságot hoz létre és támogat-

ja tagjainak a szakszövet-

ra a járási tanács vb mező-

gazdasági és élelmezésügyi 

osztályához benyújtani. 

A szakszövetkezetekben 

különböző alapokat kell ké-

pezni. Az alapképzés rend-

szere, néhány kiegészítő sza-

bálytol eltérően, megegyezik 

a termelőszövetkezetekével, 
kezet céljával összhangban í g y szoc iáUs, kulturális, fej-

álló gazdálkodását. lesztési, részesedési és jöve-

A különbség a termelő- delembiztonsági alapot is lé-

szövetkezet és szakszövetke- tesitenek. Sőt. az alapot a 

zet kőzött a nagyüzemi te- tagok által fizetett belépési 

vékenység terjedelmében ta-
 d í

jj
a l
 vagyoni hozzájáru-

1 álható. Amíg ugyanis a l á s s a l növelik, 

termelőszövetkezet a válla-

latszerű, közös nagyüzemi ^m^^^ma^m^mmmmu^mmmi 

gazdálkodást a mezőgazdaság 

valamennyi ágazatára kiter-

jeszti, addig a szakszövetke-

zet a helyi adottságokat és 

a nagyüzemi gazdálkodás 

gazdasági, kulturális és 
sportéletét Közülük Jancsó 
Judit és Horváth Béla ara-
tott sikert a budapesti zsű-
rinél. A lapunkban is köz-

ered-
közér-

deklődés körében álló em-
bernek Mocsár Gábort ta-
lálták. akivel az adás béfe-
jezése előtt hallhattunk be-
szélgetést. 

Érdekes kapcsolásos mű-
sort hallottunk: tegnap a 
Petőfi RádiöbóL A színhely 
Szeged és Debrecen voltak. 
Tulajdonképpen, két nagyvá-
ros vetélkedett egymással rebocsátótt pályázat 
leleményességben, ügyesség- ményeként a szegedi 
ben. Radnóti László, a sze-
gedi vezetóriporter délután 
2 órakor három felemás ci-
pőjű egyetemistát indított 
útjára a korzóra, a Széche-
nyi térre, s a szegedi hall-
gatóknak őket kellett meg-
keresni. A legügyesebb meg-
fejtőnek Kovács Géza, a 
600-as iparitanuló iskola 
harmadéves diákja bizo-
nyult: 500 forintos vásárlási 
utalványt nyert. 

A műsor második részé-
ben a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem 5 fiatal 
KISZ-istája színes tudósí-
tásban mutatta be a város 

mondotta: az üles egyik 
célja a jelenleg érvényben 
levő genfi és angolszász 
nemzetközi váltójogi egyez-
mény egymáshoz való kö-
zelítése volt abból a cél-
ból, hogy az eddiginél gyor-
sabb, rugalmasabb formában 
bonyolódjék le az államok 
közötti árukapcsolat, pénz-
forgalom. Szóba került egy 
olyan új megoldás is, amely 
egybefogná a váltót és a 
csekket, s egyben így álta-
lános nemzetközi érvényű fi-
zetési mód is kialakulna. E 
javaslatot az albizottságok 
most tanulmányozzák és 
érdemi megvitatására és a 
döntésre a jövő évi New 
York-i ülésen kerül sor. 

Határozott a genfi ülés ar-
ról is. hogy a Párizsban szé-
kelő Nemzetközi Kereskedel-
mi Kamara külföldi szak-
emberek bevonásával vizs-
gálja meg a nemzetközi 
bankgaranciák hitelét és a 
bankok nemzetközi szerepét, 
tevékenységét Mivel hazánk 
az utóbbi időben a korábbi-
nál nagyobb mértékben vesz 
részt a nemzetközi kereske-
delemben, ezért nekünk is 

, érdekünk, hogy a fizetések 
és az egyéb pénzügyi műve-

i letek joga, valamint a nem-
zetközi kereskedelem joga 
minél egységesebb, tökélete-
sebb legyen. 

A magyar szakemberek — 
mint eddig — a jövőben is 
jelentős szerepet töltenek be 
az UNCITRAL növekvő te-
vékenységében. örvendetes, 
hogy a nemzetközi kereske-
delmi jog elméleti és gya-
korlati problémáinak meg-
oldásában is hazánk képvi-
selői rangot szereztek, mun-
kájukat nagyra értékelik. 

L. E. 

Elnéptelenedik a téli kiköti 
Tekintse meg a szegedi 

Centrum áruházban 
március 24-tól március 29-ig a 

SZOVJET AVTOEXPORT 

és a 

CSEPEL KERÉKPÁR ES MOTORKERÉKPÁR 

NAGY KER. VALLALAT 

árusítással egybekötött 

motorkerékpár kismotor és kerékpár 
kiállítását 
Nyitva reggel 8-tól este 19 óráig, 

szombaton 8-tól 17 óráig. 

A helyszínen műszaki szaktanácsadó szolgálat ál l 

a kedves érdeklődők rendelkezésére. 

4169/MH Bp 

Lapunkban korábban már 

tájékoztattuk olvasóinkat, 

hogy a fürdő vállalat hama-

rosan megkezdi az úszóhá-

zak kivon tatását a teli ki-

kötőből, s az úszómúveket 

megszokott helyükre állítják 

a Tiszán. A vontatáshoz 

kedvező a vízállás is. A ti-

ísai élet megkezdésében je-

lentós szerepet játszik a 

Folyam- és Kavicskotró Vál-

lalat szegedi kirendel tsege, 

illetve úgynevezett FOKA-

telepe a Felső Tisza-parton, 

ahol jellegzetes színfoltként 

szoktak emelkedni a tájba 

a marosi homokból feltor-

nyozott „hegyek". 

A FOKA-telep forgalma 

most eleggé szegényes, igaz, 

hogy a parton mindössze 4 

ezer köbméterre becsülhető 

a tavasa tartalékú marosi 

homok. Az átázott talaj mi-

att egyelőre csak lovasko-

csik tudnak a homok mellé 

állni rakodni, főleg magán -

építkezésekhez szállítanak. 

A 10. sz. AKÖV nehéz Sko-

da teherautói még nem tud-

nak beállni rakodni, igaz 

hogy nem is tudnának mi-

vel, hiszen az elevátorral 

sem kötöttek még ki a Ti-

szán, következésképpen a 

markológépek sem tudnak 

dolgozni. 

A FOKA kotrói készen 

vannak kiindulásra a téli 

kikötőből, hogy a kedvező 

vízállással minél feljebb 

kezdjenek a Maroson a ho-

mokbányászathoz. A terv 

szerint az idén mintegy 100 

ezer köbméter marosi ho-

mokot bányásznak és ra-

kodnak partra. Ez a meny-

nyiség mintegy 20 ezer köb-

méterrel több, rrunt ameny-

nyit tavaly adtak az építő-

iparnak. 

É p ü l t : 1 9 5 7 — 1 9 6 9 

Lengyel utca 5/b 
(46.) Felsővároson annyi több emeletes társasház 

épült az utóbbi időben, hogy már számba venni sem 
könnyű őket. Ez az épülei is — mely Domonkos György 
és Szepcsvári József tervei szerint készült — közülük 
való. 

PÉNTEK, 
1969. MÁRCIUS 28. 


