
Bizottsági ülés 
a Parlamentben 

Bencsik István elnökleté-
vel tegnap a Par lament Go-
belin-termében tanácskozott 
ag országgyűlés mezőgazda-
sági bizottsága. Napirendjén 
csupán egy téma szerepelt: 
a képviselők — Földes Lász-
ló mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszterhelyettes 
tá jékoztatója a lapján — 
megvitat ták az erdőkről és a 
vadgazdálkodásról szóló 
(1961-ben kelt) törvény mó-
dosítására vonatkozó irányel-
veket. 

Eg;Snlelűbb érettségi 
Közel másfél ezer végzős Szegeden — Központi tételek 

Már csak néhány nap az 
alma mater falai között: 
május 8-án a szegedi közép-
iskolák. negyedikes diákjai -
nak befejeződik a tanitás. 
Pihenésről persze szó sincs: 
11-étől írásbeli érettségi vizs-
gák kezdődnek, először ma-
gyar nyelv és irodalomból, 
másnap matematikából. A 
gimnáziumok szakosított 
tantervű nyelvi osztályainak 
első idegennyelvl Írásbelije 
má jus 13-án lesz, az ál talá-
nos tantervű osztályokban 
május 14-én orosz, német, 
la t in; 15-én angol, francia, 

olasz írásbeli dolgozatokat 
készítenek. 

Szépedén idén 13 középis-
kola 1360 nappali tagozatos 
tanulója tesz érettségi viis-
gál. ö t gimnáziumban 429 
—, hét szakközépiskolai in-
tézményben, tíz szakmában 
352 —, hat technikumban 
579 diák, A Kőrössy József 
közgazdasági szakközépisko-
la két végzős osztályából az 
egyikben szakközépiskolai, a 
másikban technikumi bizo-
nyítványokat osztanak — s 
ez utóbbi az iskola utolsó 
technikumi osztálya: jövőre 

KEVESEBBET, DE JOBBAN 
A vidéki színjátszás új hálózati rendszere 

Szeged számára különösen tar that és tartson előadáso- illetve a vidéken előadáso-
érdekes az a sa j tótá jékozta- kat. Mégsem egyszerűen a kat tartó együtteseket ha-
tó, amelyet dr. Malonyai tájszínházak, a tájolás ügye rom csoportba osztják. A 
Dezső a Művelődésügyi Mi- ez, hanem valójában egész nagyszínhazak, amelyekhez a 
nisztérium Színházi Főosztá- színházi kul túránké. A ml- pécsin és a miskolcin kívül 
Ivónak helvettes vezetője nisztérium javaslatainak az a szegedi tartozik, a szék-
legnap délelőtt tartott Bu- a célja, hogy az előadások helyükön és megyejük na-
dapesten, a minisztérium színvonala, hatékonysága a gyobb varosaiban rendszere-
épületében A tájékoztatón jövőben jelentősen emelked- sen és tartós ott-tartozkodas-
azokról a ' javaslatokról és jék, hogy színházaink keve- sal — a szegedi színház ezt 
a jánlásokról volt szó, ame- sebb, de jobb előadásokat már tavaly nyáron elhatö-
lyekkel a főosztály a vidéki tar tsanak, alkalmas, színház- rozta — tar tanak eloadaso-
színházi hálózati rendszer ű j szerű körülmények között, kat. Ezenkívül úgynevezett 
szerkezetét kívánja megva- Felesleges mindenáron rossz körzeti feladatokat is ellat-
lósítani Ezeket a javaslato- színpadokon, kevés néző hatnak, vagyis mas megyék-
kat a minisztérium minden előtt tájelőadásokat tartani, be látogathatnak es a meg-
megyei tanács illetékes szak- A javaslatok szerint csak állapodás szerint ta r tha tnak 
igazgatási szervének e l ju t - olyan helyeken és épületek- nagyobb varosokban opera-
tátott, sőt már meg is kap- ben érdemes és szükséges ^ ^ ^ U o ^ 
ta többségüknek egyetértő előadasokat rendezni, ahol ^ l g Ú J a j a v a s l a t o k b a n —, 
véleményét. Szeged számára legalább 400—600 nézőt be- a vendéglátók kötelesek térí-
azért érdekesek, mer t ha- fogadó — és más szempont- tést fizetni a színháznak. A 
sonlóak, illetve több pont- ból is alkalmas — színház- színházak második csoportja 
ban azonosak a szegedi szín- terem áll a művészek rendel- az úgynevezett körzetesített 
ház jelenlegi gyakorlatával, kezesére. rendszerrel működő színház. 

Az ú j hálózati rendszer A sokféle variációra, helyi A pécsin, a miskolcin és a 
azt szabályozza, hogy me- kezdeményezésre lehetőséget szegedin kivül az összes vi-
lyik vidéki színház hol és adó minisztériumi indítva- déki színház e csoportba tar-
milyen körülmények között nyok a vidéki színházakat, tozik. Székhelyükön és me-

gyéjükön kívül kötelesek más 
megyékben is előadásokat 
tartani, de a jelenlegihez 
csökkentett számban és csak 
alkalmas helyeken. 

A harmadik csoportba az 
országos feladatokat ellátó 
két együttes, a Déryné Szín-
ház és a Pécsi Balett tarto-
zik. Az ország minden alkal-
mas színházépületében fel-
léphetnek. 

Az ú j rendszert, amennyi-
ben a minisztérium legfőbb 
vezetői jóváhagyják, először 
a kaposvári színház próbál-
ja ki. Szeptember 1-től a 
kaposváriak már az ú j rend 
szerint dolgoznak. A többi vi-
déki színház pedig egv év 
múlva, 1971 szeptemberében 
kezdi meg munkarendjének 
alakítását az ú j s t ruktúrá-
hoz. 

ö . L. 

„Sír-nevet" helyzetet 
teremtett a mezőgazdaságban 

az április végi esőzés 
Eléggé r i tkán fordul elő, a műtrágya hatékonyságát 

hogy az időjárással kapcso- ugyanakkor fokozza a csapa-
latban ennyire megoszló vé- dék. 
leményen legyenek a mező- Az agronómusok vélemé-
gazdasági nagyüzemek. Egész n y e szerint, mindent egybe-
sor gazdaságban — főkép- vetve: a hosszúra nyúlt tél 
pen a lazább talajon gazdái- é s a csapadékos március 
kodo üzemekben — orom- u t á n a z . ü i s v é g i esőzésért 
mel fogadtak a májusi eso- ., , ., 
zések előhírnökeként érkező - amennyiben nem tar t tul-
áprilisi csapadékot. Az el- ságosan sokáig — nem szá-
múit két hét szeles és nap- bad egyértelműen „elmarasz-
sütéses időjárása nyomán t a l n i „ a természetet. 
ugyanis a ta la j egyes helye-
ken már kezdett kiszáradni. 
A kora tavaszi vetésű nö-
vények a még tovább tartó, 
szarazabb periódust meg-
sínylették volna; a ta la j t 
most jól átáztat ta az eső és 
ez sietteti a növények kike-
lését, egyebek között a cu-
korrépa, a vöröshere és a 
lucerna fejlődését. Termé-
szetesen az őszi vetésű gabo-
nákra is jól jött az egyen-
letes csapadék, de csak ott. 
ahol nem kötött a talajszer-
kezet. A kötöttebb földek 
ugyanis még nem szikkad-
tak ki kellőképpen, az ilyen 
vidékeken még néhány napig 
várathatot t volna magára a 
csapadék. 

Azokon a vidékeken azon-
ban. ahol a kukorica és a 
napraforgó vetésén dolgoztak 
az elmúlt napokban, ezek-
kel a munkákkal most fel 
kellett hagyni. Meg kall vár-
ni, amíg ú j ra felszikkad a 
föld. Nem örülnek a csapa-
déknak azok az üzemek sem, 
ahol a hét elején láttak hoz-
zá a vegyszeres gyomirtás-
hoz. A kémiai anyagokat 
ugyanis „lemossa" az eső. 
Nehezíti a helyzetet az is. 
hogy a növényvédelem haté-
konyságához legalább 16 to-
kos nappali átlaghőmérséklet 
kell, erről pedig jelenleg 
nem lehet beszélni. A fele-
más helyzetre jellemző, hogy | 

csak szakközépiskolában ok-
tatnak, miként a másik sze-
gedi közgazdasági szakközép-
iskolában. 

Bár az eddigi vizsgasza-
bályzat változatlanul érvé-
nyes, az érettségi Idén né-
hány újdonsággal szolgál. A 
zeneművészeti szakközépis-
kolában például először ér-
tékelik közösen a tanulók 
közismereti és szakmai 
(hungszeres, zeneelméleti 
stb.) tudósét. A gimnáziu-
mok érettségijéhez a Műve-
lődésügyi Minisztérium tan-
tárgyanként módszertani út -
mutatókat, anyagkijelölése-
ket ad, mely a vizsgáztatás 
célját, anyagát, módszereit 
rögzíti. Matematikából pél-
dául fokozottabb szerepet 
kap a tanulók feladatmegol-
dó keszségének vizsgálata: 
a bizottságok elsősorban 
nem az elméleti anyag is-
meretére kíváncsiak, hanem 
a gyakorlati példának kiosz-
tott t ípusfeladatok és igé-
nyesebb feladványok megol-
dásóra. Vagyis az elméletek 
gyakorlati alkalmazására. 
Az új t ípusú szakközépiskolai 
osztályok (mint az élelmi-
szeripari, vízügyi, közgazda-
sági) magyarból és matema-
tikából is központi írásbeli 
teteleket kapnak a miniszté-
riumból, mig a régi típusú 
szakközépiskolai negyedike-
sek, illetve a képesítőző 
technikumi osztályok csak 
magyar nyelv és irodalom-
ból dolgoznak ki központi 
írásbeli tételeket — mate-
matikából, az iskolák javas-
latait figvelembe véve, he-
lyileg, a városi tanács mű-
velődésügyi osztályán állít-
ják össze az írásbeli felada-
tokat. 

Az érettségi vizsgarend ú j 
vonása tehát, hogy a gimná-
ziumokról szakközépiskolák-
ra, technikumokra is kiter-
jesztik a központi tételeket 
— ezáltal az érettséginek or-
szágosan is egyöntetűbb, re-
álisabb követelményrendsze-
rét a lakí t ják ki. 

N. I. 

Közlekedés 

Ez nem játék 
Oly kevés helyen lehet kö/ rekapje a játszóteret, 

játszani Szeged belvárosé- Tuvalv még arról volt 
ban, úgyhogy nincs sem- szó, hogv a Bartók Béla té-
mi esodálko/nl való azon, ren valódi kis gyermekpa-
hogy a Bajcsy-Zsilinszky radiesomot rendeznek be. 
utcát «z utóbbi hetekben sok modern, prima Játék-
birtokba vették a gyerekek, szerrel. Idén már azt mond-
Az egyik oldalról a Nugy ják, veszélyes lenne tovább 
Jenő ulcal építkezés, u mó- fenntar tani ezt a játszóte-
slk oldalról a zsákutcát jel- ret, mert a gyerekek fu t -
ző KRESZ-tábla ad nekik kosnak, nem is annyira kl-
blztonsógot. Pattog hát a felé, u labda után, mint 
foci, harsan a gól-kiáltás, befelé, a környező utcák-
De tud ják-e a gyerekek, mi ból, s könnyen egv Jármű 
lesz a Nagy Jenő utca kl- alá kerülhetnek. Helyébe 
javítása u tán? inkább autóparkolót és 

Nemcsak ea a spontán úgynevezett autóbusz-ele-
született játszó utca szűnik centrumot kellene Ide ten-
meg. hanem — úgy hírlik ni. 
— a Bartók Béla téri Ját- Sakknyelven szólva: 
szótér is. Az már ismeretes, matt. Mit lehet mindehhez 
hogy az útépítések beíe- mondani? Legfel jebb »ny-
jeztével megosztják a for- nyit hogv az ember „mélv-
galmat: a hidra továbbra séges sajnálkozását" fejezi 
is az Attila és a Nagv Jenő ki azoknak a szülőknek és 
utca felől lehet e l ju tni a gyerekknek. akik ezen a 
Marx térről, a hídról azon- környéken laknak, s „némi 
ban a Széchenyi téren egy büszkeséggel" hangjában 
kis kanyarral a Károlyi közli velük, hogv a város 
utcán és folytatásán, a fejlődése, a közúti forga-
Mtkszóth Kálmán utcán ve- lom gyors növekedése teszi 
zet az út, A 43-as főközle- szükségessé ezt a lépést, 
kedési útvonal ily módon Ugye remek vigasz? 

Jön a légkalapács 
Két éve sincs még, hogy megálló miatt, ha nem hal-

átépítették. új jávarázsol ták lőttem volna — mégpedig 
az Aradi vértanúk terét. Az közlekedési szakemberektől 
emberek hamar megszok- —, hogy lenne jobb megöl-
ték és megszerették, mert dás ls. Nem az Aradi vér-
szép. Most azonban az a tanuk terének parkjából 
veszély fenyeget, hogv ha- kell elvenni a helye? ha-
marosan légkalapácsos nem néhány méterrel a r -
munkások jelennek meg a rebb. a rendelöintezettel 
téren. Na. nem az egészet szemközti oldalon, a Lenin 
verik széjjel. csak egy körúton kínálkozik a meg-
esücskét. körülbelül az egy- oldás. Hogy mennvire jó 
kori „zöld villamos" he- megoldás: Itt nemcsak a 
lyén, hogy öblöt képezze- 9-es, hanem a nagyállo-
nek ki az autóbuszmegál- másról induló 10-es autó-
lónak. busznak is kényelmes, kö-

Jó. rendben van, annak *ös megállót lehet kialakí-
idején nem tudták hogy t a n i ' Úgv. ahogy az vnro-
m a j d autóbusz-vonal vezet sokban, szokásos, mert ké-
erre. A város tömegközle- nyelmes, célszerű, 
kedésének szervezése mos- Nem tudom, ezt a sakk-
tanában lép felsőbb osz- partit végigjátszották-e 
tályba. s amiat t nem illik mar. S ha igen. ebben is 
haragudni, hogy a tar jáni mattot kap a közlekedési 
9-es busz út ja errefelé ve- hatóságoktól a város lakos-
zet. Én se szólnék talán sága? 
egy szét sem az autóbusz- Fehér Kálmán 

Baj van a Tiszával 
No, nem a folyóval. Bár-

milyen vadul muta t ls mos-
tanában, azért még mindig 
belül van gátjain. Baj ugyan 
így is sok van vele, de most 
nem róla lenne szó, hanem 
a szállodáról. 

lehetnek. 22 óra 30 perckor 
megélénkül az étterem. Nem 
újabb vendégek Jönnek, csu-
pán a felszolgálók járkálnak 
gyakrabban. Nem rendelése-
ket felvenni, dehogy. Mind-
ez csupán előkészület ahhoz, 

Hogy mi ba j van vele? hogy 22 óra 45 "perc tá ján 
Nézzük meg például egy este. hozzálássanak az asztalokon 
eseményeit az étteremben 
fél l l - től! Kevés a vendég. 
Összesen ha tízen-tizenketlen 

Kacsa-
tenger 

Horváth Dezső felvétele 
Nyolcezer tojó gondoskodik az utánpótlásról a puszta-

szeri Kossuth Termelőszövetkezet kacsatelepén. Ebben az 
é tben 2J0 ezer pecsenyekacsai szándékoznak fölnevelni. 
A Vásárhelyen keltetett apró kacsák 7 hét — 49 nap — 
alat t mar e ienk az ertekesithetoseg hatarát . 

levő terítékek leszedéséhez 
(mármint az üres asz.talok-
ról). Mozgásuk meglehetősen 
fesztelen, munká juka t diszk-
rét csörgés és Időnkénti ba-
ráti vagy éppen szakmai esz-
mecsere kíséri. 23 óra 3(1 
perc körül a csörgés erősö-
dik. Most mar a reggelihez, 
másnapra teritik az aszta 10-

I kat. Háromnegyed 12-kor 
1 lépnek ki az. utolsó vendégek 

a belső teremből. Közben 
szinte rá juk oltják a világí-
tást. A külső teremben még 
négyen vannak. A terítést 
folytatják. 

Az Idő: 23 óra 50 perc. 
Egy felszolgáló végigmegy a 
termen, közben levesz.1 nyak-
kendőjét, kigombolja Ingét. 
Egy másik pincér lábával 
ki támasztja a konyhaajtót , 
baráti beszélgetésbe mélyed-
ve megáll és néha felemell 
kar já t Integet be a konyhá-
ba. 23 óra 53 perc: a mara-
dék negy vendég is kimegy 
az előcsarnokba öltözni. A 
presszóból is ekkor jön egy 
öttagú társaság, ahol közben 
az egyik sornál mór feltették 
a székeket az asztalokra. 23 

óra 55 perc: kimennek az 
ajtón. Visszanézve még lát-
ják. amint az egyik felszol-
gáló ingre vetkőzve, könyé-
kifi felgyűrt ingujjban na-
gyot és jólesőt nyújtózkodik 
a ruhatárnál , zárna előtt 5 
perccel. 

A Tisza szálloda Szeged 
leRlnkább reprezentatív he-
lye kellene hogy legyen 
Mégis, az előbb elmondott 
eset nem egyedülálló. Nem is 
esetekről, hanem inkább fo-
lyamatról beszélhetnénk: 
mintegy másfél-két éve in-
dult el, kezdve a nem iól el-
mosott poharakon — idáig. 
Furcsa hangulata van mos-
tanában p.vs ét ieremnek Ha-
sonlít ahhoz, mint amikor 
egy cég a esőd szélén áll. és 
„most már minden mind-
ege" alapon veszi a dolgo-
kat. Tahin »zér' is fogyat-
kozott meg közönsége. Hi-
szen ott, a közös ign: gntású 
Hungorm vagy az A'tihgi'dns, 
ahol már jobban érezheti 
magét az ember. Az előbbi-
ben olcsóbb árak és általá-
ban legalább egyező minősé-
gű kiszolgálás fogadja a ven-
deget; az utóbbiban pedig 
átlagában szinte azonos árak 
mellett sokkal jobb kiszolgá-
lásban, szerv irozásoan van 
része a betévedőnek Neh'i is 
beszélve az ét -lek Jo) b mi-
nős > v>* 1 és n nagvi H- ada-
gokról. 

Sz. I. 
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