Néprajzi
filmfesztivál
Szekszárdon

Somogyi Károlyné felvétele

Az élelmiszeripari szakközépiskola és a felsőfokú élelmiEz
is
helyreállítás
szeripari technikum diákjai egy-, illetve kéthetes társadalmi munkára jelentkeztek az árvízkárok helyreállítása érdekében. A KISZ Szeged

városi bizottsága a konzervgyárba irányította a két intézmény leányhallgaíóit,
akik
ezekben a napokban a közvetlen árvízvédelemben dolgozó munkásokat
helyettesitik.
Képünk a népes — nyolcvan-nyolcvan fős — leánycsapat egy csokorra való tagját m u tatja üvegtöltés, üvegrakás közben.

NAPI
KISLEXIKON
a partfürdőről
A szegedi fürdő bejáratánál rögtönzött tábla
hirdetik hogy mindaddig,
amíg a partfürdőt meg
nem nyitják, a k e r t f ü r dőt vasárnap is nyitva
t a r t j a a vállalat. A meleg elől vízbe menekülő
szegediek nem egészen
optimistán már azt kérdezgetik:
0 Lesz-e idén strand?
A partfürdő általában
m á j u s elsején
nyitotta
meg kapuit: a legkorábban április 15-én, a legkésőbben július elsején.
Ha a víz levonul, akkor
az idei nyitás valószínűleg minden eddigi rekordot megdönt, de a
zárás is: addig lesz nyitva a partfürdő,
amig
csak vendég akad. tehát
szeptember 15. után is.
De a megnyitásra mindenképp sor kerül.
# A víz levonulása
után?
Mintegy két hetet kell
várni azután is. hogy az
Újszegedi part ismét szárazfölddé válik. A becslések szerint
ugyanis
legalább harminc centiméteres iszapréteg mar a d vissza a strandon,
ennek fölszáradása az
időjárástól függ.
(Az
előző években
15—20
centi volt az iszap.) Szerencsére nem kell m i n den
munkával
addig
várni. Mikor már alacsony a víz, motorcsónakokkal kavartatják a
medencékben az iszapot,
a kabinokat is lemossák.
Később
gumicsizmásán
folytatják a tisztogatást.
A tervek szerint 150—
200 ember
fog a víz
végleges levonulása után
munkálkodni ezen a hat
kataszteri
holdon.
A
megkeményedett
iszapréteget fölszántják, boronálják.
hengerezik.
szükség lesz arra. hogy
az eaész terepet elegyengessék. Közben fertőtleníteni is kell gondosan
mindent.
0 Milyen károk vannak?
Egyelőre sok mindent
titkol a víz. A legnagyobb kára azzal van a
vállalatnak, hogy nagv
bevételtől estek el. a
strand
rendbehozatala
pedig több százezer foritba kerül. Bármikor is
nyit a partfürdő, az biztos. hogv csak a minimális fürdési
igényt
tudiák idén kielégíteni,
hiszen a fű is kihalt, s
az új gyep fölneveléséhez évek kellenek.

Magyar

ruhagyár

Mongóliában
Jól fejlődnek a kapcsolatok

Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanacs elnökének rövidésen sorra kerülő mongóliai
látogatása alkalmaval adjak
át rendeltetésének a magyar
oer'endezesekkel,
magyar
szakemberek közreműködésévei Ulan-Batorban
épített
ruhagyárat. Az üzem
1400
munkást foglalkoztat majd. s
termelése — férfiöltönyöket
számítva — megközelíti az
évi félmillió darabot, de feltehetően
berendezkednek
más ruházati cikkek gyártására is.
Mongóliának nem a ruhagyár az egyetlen olyan üzeme, amelynek létrehozásában
magyar szakemberek is közreműködnek. Magyar tervek
alapján létesült az
állatgyógyszereket és tápokat előállító biokombinát és most
húskombinát
építéséhez
nyújt segítséget Magyarország, tervek elkészítésével,
berendezések szállításával és
az építést irányító szakértőkkel. A húskombinát, amely a
tervek szerint 1973-ban kezdi meg működését, naponta
50 tonna hús feldolgozására
lesz alkalmas.
A Mongol Népköztársaságban az elmúlt években nagy
megbecsülésre tettek szert a
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győződését, hogy a szakszer- szakemberek
is. Mongólia
vezethez tartozó
340 ezer vízszegény területein a maépítőmunkás mindent meg, ',
;
tesz az aIvlz
okozta tobbletfeladatok határidőre történő
teljesítéséért,

A Magyar Sajtó Házában
Balassa Iván, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke
és
Lovas Henrik, a Tolna megyei tanács vb. művelődésügyi osztályának vezetője tájékoztatta az újságírókat az
augusztus 8. és 13.
között
Szekszárdon sorra
kerülő
második nemzetközi n é p r a j zi filmszemléről és tudományos tanácskozásról.
A versenyben csak
1968.
január 1. után készült filmek
vehetnek részt.
; Az ünnepélyes megnyitás
| a szekszárdi Babits Mihály
Művelődési Központban augusztus 8-án, szombaton délelőtt lesz.
A zsűri
elnöke
Jancsó
Miklós rendező. A filmszemle eredményét augusztus 13án hirdetik ki a szekszárdi
Panoráma filmszínházban.

Az építőiparban szabad a túlóra
Teljes nyugdíj

az

árvízvédekezőknek

Az Építő-, Fa- és Építőanyag-ipari Dolgozók
Szakszervezetének elnöksége szerdán rendkívüli ülést tartott
az árvíz okozta károk csökkentéséről és a helyreállítási
munkákról. A rendkívüli ülés alapján az építők szakszervezetének elnöksége és az építésügyi és városfcjlesztési miniszter közös állásfoglalást adott ki az árvíz okozta károk csökentésére és a helyreállítási munkák gyorsítására.
Az állásfoglalás
hangsúlyozza: az
építőmunkások
szervezetten használják fel
a rendelkezésre álló négy hónapot, hogy az á r - és belvíz
sújtotta területeken mintegy
10 ezer házat újjáépítsenek
és az épületekben legalább
egy helyiséget lakhatóvá tegyenek november l-ig. Ennek érdekében engedélyezik,
hogy az újjáépítésben és a
helyreállításban közreműködő valamennyi
építőipari
szervezet szükség szerint, vaCgyéb

tulmunkat szervezzen.
Az építőanyag-iparban
is
engedélyezik a túlmunkát, a
vasárnapi műszakokat a z o r szág egész területén,
hogy
terven felül termelhessenek a
helyreállításhoz téglát, cementet, kavicsot, betonelemet és üveget.
A szakszervezet elnöksége
és a miniszter felszólítja az
ország valamennyi
építő-,
fa- és építőanyag-ipari vállalatának, a tervező intézetének vezetőit, hogy a maguk
eszközei és lehetőségei kihasználásával
járuljanak
hozzá a nemzeti jövedelem
egyszázalékos
túlteljesítéséhez. Felhívták a vállalato-

kat, hogy soron kívül teljesítsék az újjáépítési megbízásokat és ezeket a vállalati
alapokból és a szakszervezeti
eszközökből közösen támogassák. Emellett igen fontos,
hogy az árvíztől megrongált
épületek
helyreállítása
és
újjáépítése ne menjen
az
idei nagy építési feladatok
rovására. E célok elérésére
mozgósítsák
a
szocialista
brigádokat és a pártkongresszus tiszteletére kibontakozott munkaversenyben is
6
, f e l a d a t p k teljesítését szorgalmazzak
A szakszervezet
megyei
vezető testületei, s a helyi
szakszervezeti és gazdasági
vezetők a KISZ vezetőivel
együtt különösen fordítsanak
nagy gondot a megyei i f j ú sági építőtáborok
munkájára, hogy a helyreállítási
munka az Ifjúság politikai
nevelő iskolája is legyen. A
szakszervezet aktivistái kezdeményezzék, hogy a z ú j j á építésben rendszeresen többletmunkót végző dolgozók a
munkálatok befejezése után
jutalomszabadságot
kapjanak.
A szakszervezet elnöksége
és a miniszter kifejezte meg-

Megalakult a városi
nőbizottság
Tegnap délután ülést tartott a* városi nőtanács, amel.ven kimondták a nőtanács
megszűnését és — a párthatározat keretében — a nőbizottság megalakítását,
Lacsán Mihálynénak,
a
Hazafias Népfront városi bizottsága elnökhelyettesének
megnyitó szavai után
G.
Szabó László, a városi pártbizottság osztályvezetője elemezte az MSZMP Központi
Bizottságának a határozatát. A párthatározat a nőmozgalom új. a fejlődésnek
megfelelő feladatait és annak ú j szervezeti
keretek
között — a pártmunka szerves részévé válva, a párt
irányítása mellett való megoldását elemezte. Az ú j fejlődési szakasz ú j feladatait
ezentúl magasabb politikai
szinten kell megoldani, Ez
nem jelenti azt. hogv
a
nőmozgalom eredményeit és
az eddigi jó hagyományokat
meg kellene tagadni.
G. Szabó
László, a városi pártbizottság nevében
köszönetét és elismerését íe-

jezte ki az eddig végzett
munkáért dr. Tari Jánosné
elvtársnonek. a városi nőtanács titkárának és a városi. nőtanács
valamennyi
tagjának.
Az ú j szervezeti felépítés
szerint megalakult a városi nőbizottság és
hasonlóképpen a kerületekben
is
ha marosan
1
f megalakul a ke
rületi népfrontbizottságok és
pártszervezetek mellett
a
nőbizottság.
A
vezetőket
ezen túl nem választják, hanem felkérik a tisztségre. A
városi nőbizottság elnökének
dr. Ábrahám Antalnét kérték fel.
titkárnak
pedig
Simon Józsefnét. A városi
nőbizottságnak több mint 40
tag a
van
'
Dr. Ábrahám Antalné felszólaiásában körvonalazta a
városi nőbizottság vezetőségének
terveit.
kiemelve,
hogy
ezentúl
szeretnének
még nagyobb hatást gyakorolni a nők nagy tömegeire,
bevonni őket a politikai és
társadalmi életbe.

Az árvízvédelemben részt> valamint az arviakarok helyreállításában foglalkoztatott
nyugdíjasok
az

Befejeződött az érettségi
*k

vevő

1970. évben korlátozás nélkül
megkapjak nyugdijukat
akkor is, ha összes kereset ü k az ebből a tevékenységbői származó
munkabérük
miatt haladja meg a jogszabályban előírt évi 6000 forintot Az árvíz elleni védekezéssel
ületől
az
ár„
vizkárok

helyreállításává!
apesolatos munkáért
jaró
munkabért
a
nyugdíjasnyilvántartó lapra feljegyez'.
. .
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Vágyak

és

Arról olvasott lapunkban
dr. Benedek László (Lechner tér 4.). hogy a magyar
úthálózat háromnegyed részét pormentesítik. Az olvasottak eszébe juttatták a tér
északi és keleti környékének
mostoha
állapotát.
Ahogy í r j a : a tér keleti
és
északi oldala, az Imre.
a
'Szappanos és a Bercsényi
utca úttestének csak a közepe kövezett, két oldalán, letérve, a járművek időnként
hatalmas porfelhőt vernek
fel.
Kérdésére választ az I. kerületi tanács építési és közlekedési osztályától kaptunk
Olvasónk tudhatja, hogy biw-

Ősszel lehet
Szerdán országszerte befejeződtek a középiskolák nappali tagozatain az érettségi
vizsgák. Az első adatok szerint mintegy 47 ezren tettek
sikeres
érettségi
vizsgát:
csaknem 25 ezer gimnazista, 13 ezer szakközépiskolás
— és
ebben a tanévben
utoljára — 9000 középfokú
technikumi
tanuló
kapta
meg az érettségi bizonyítványt.
A tapasztalatok kedvezőek: a maturáló diákok felkészültsége
általában
az
idén sem volt kifogásolható. Az érettségi légköre ál-

javítózni

talában kedvező volt: előnvösen éreztette hatását
az
érettségi elnököknek kiadott
központi útmutató. Minden
tantárgyban nagy súlyt fektettek az összefüggések feltárására, a tanultak tudatos
alkalmazására.
A végleges
eredményeket
a nyár folyamán elemzik és
összegezik az oktatási szakemberek. A javító érettségi
vizsgákat
általában
kora
őggael tartják, pontos idejű,
üietve helvüket az illeket. illetve helyüket az lilétékes
tanacsok
aUapítjak
meg.

realitások
zonyos
varosnegyedekben
még a járdák építése
is
gondot* okoz. Kellő íelmerés után ott hozzák rendbe
az utcákat, ahol a forgalom
szükségessé teszi azt. Ezért
a Lechner tér környékén elsősorban a gyalogos forgalomra ügyeltek: többek között a Bercsényi utca j á r d á ját is megcsináltatták. Arra
tehát nincs remény, hogy a
következő évben
mindent
rendbe tudnának hozni
a
Lechner tér környékén, e z
távolabbi feladat. Talán a
következő ötéves terv íolvamán a forgalom növekedése
is indokoltabbá teszi az útfelújítást.
r
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rurcsa szomszeasag
Az első szép nyári vasárnapnak árnyoldalai is voltak. Egy ilyenről ír M. Istvánná
szegedi
olvasónk.
Idézzük az újszegedi uszodában levéllé íródott éiményét: „Éhes tekintetünk a
büfének nevezett épület felé irányítottuk, s azon irányban az ételeket, italokat őrző
falaktól egy-két méterre
a
sorban állók feje fölött egy
táblán akadt fenn a tekin
tétünk, melyen e szó hirdette rendeltetését: FÉRFI."
Éhen. szomjan maradt olvasónk nevében tettük fel a
kérdést a Vízművek és, Fürdők Vállalatnak, a
furcsa
szomszédságról. Igaza van a
reklamálónak - ismerte el
Papp Gábor, a furdok vezetője —. de egyelőre mit sem
lehet a dolgon változtatni.
Sajnos, amikor ezeket
az

gvar szakemberek közreműködésevel több mint 300 kutat fúrtak. A magyar állalegészségügyi csoport
1966ban és 1967-ben
csaknem
mástel millió állatot vizsgáit
meg. Megkezdték a magyar
geológusok Mongólia egy részenek komplex földtani térképezését, közös
magyar—
mongol expedíciót szerveztek az ásványi kincsek, különősen a színesfémek felkutatására.
Az utóbbi években Mongóliában feltárt természeti kínesek egy része, főként
a
wolfram koncentrátum, 1968
óta szerepel a
Mongóliából
importált termékek cikklist á j á n is. Ezenkívül a magyar
külkereskedelem főként állgtl termékeket, gyapjút, bőrt
importál és a z utóbbi években egyre jelentősebbek
a
behozatalban a Magyarországon kedvelt bőrruházati cikkek, bőrkabátok is.
Mongóliába
irányuló
magyar
kivitel fő tételei:
különféle közszükségleti cikkek, gyógyszerek, gépek. A
magyar—mongol
gazdasági
együttműködés 1957-ben kezdődött. A két ország közötti
árucsereforgalom tíz év alatt,
i 9 5 7 ^ 1967 között több mint
hatszorosóra emelkedett es a
forgalom azóta is egyenletes
ütemben növekszik.

épületeket emelték, nem gondoltak arra hogv nem szabadna a büfé mellé mellék. . .
,
„ ,.,
helyisegei tenni.
Valóban
olyan közel van a két a j t ó
egymáshoz, hogy a sorban
állók zavarják egvmást
A
vállalat tervbe vette, hoay
rekonstruálja az
újszegedi
uszodát, akkor ezen a f u r csa szomszédságon is változtatnak Addig is igvekeznek rendben tartani a mellékhelyiséget. A helyzet biztosan javulni fog. ha a partfürdő kinyithat mert
csak
azóta vannak ilyen
panaszokj m i ó t a z s ú f o l t a z uszo_
^
CSÜTÖRTÖK,
1970. JÜNIUS 25.

Kimaradt
fafaragások
Szolnokról írt levelet N. J„
aki gyakran olvasgatja
a
Délmagyarországot. Így
figyelt tel Szeged
szobrait bemutató sorozatunkra.
Nem
tart
i a teljesnek, hiányoznák.
ugvmond
a
petofitelepi
templomajto művészi f a f a ragásai.
Valószínűleg
elkerülte
szolnoki <s nem egv szintén reklamáló szegedi)
olvasónk figyelmét
munka'átsunk. Akácz László öszf o g l a l ó j a amellyel a Szeged szobrai sorozatot zarta,
Abból is kiderült, hogy mi is
tudjuk: korántsem közöltük
m j n d e n említésre méltó szobor. dombormű képét. Csupán a legjelentősebbekét. A
teljességre legföljebb
egy
olyan könyv
törekedhetne.
amelynek szerzője hosszas
kutatómunkával
minden
képzőművészeti alkotást lölmért. De abból, hogy sok
olvasónk sorol fel pótlólag
valamely érdekesnek tartott
műalkotást, az is kiderül,
I l 0 S v a teljesség igénve nél^
^
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