NAPI
KISLEXIKON
az Új
outóvizsgáról
Majd egy éve, 1969. szeptember 15. óta azok. akik
gépkocsivezetői jogosítványi
akarnak szerezni, ú.i módszerek
szerint
vizsgáznak.
Ezek főként a
gyakorlati
reszben hoztak változást.
•

Miért?

Az egvre növekvő forgalom. a több gépjármű szükségessé tette a követelmények megszigorítását. Az ű j
\ izsgán a jelölt szamot ad
mindarról, amire a közlekedésben naponta
szüksége
lesz. A vizsga rendszere — a
pontozás következtében is —
megszünteti a
szubjektivitást, objektíve mérhetővé teszi a vezetésben nyújtott teljesítményt Két. gyakorlati
része van: a rutin- és a forgalmi vizsga.
#

Rutinvizsga?

Időtartama 10—15 perc. Á
vizsgázó a gyakorlatban mutatja be. hogyan sajátította
el azokat az alapvető tudni\ alókat, melyek nélkül a
biztonságos
közlekedés elképzelhetetlen: az autó elindítása. kapcsolások, egyenletes
gyorsítás,
kormányzás
6tb. Ezek mellett más. a gyakorló vezető számára mindennapos.
nélkülözhetetlen
manővereket is kell végeznie: kapubejáróba (merőlegesen) beállni. 45 fokos szögben parkolóhelyre vezetni a
kocsit, két autó közé beállni,
6aroktolatá6t végezni 10—15
méter hosszúságban
úgy.
hogv a járdaszegélytől 50
centinél jobban nem távolodhat el. sima
megállás
megadott pontnál. A vizsgának ebben a részében legalább 10 pontot kell elérni a
maximális 20-ból. Ha valaki
Itt megfelelt, forgalmi vizsgát tehet.
#

Forgalmi vizsga?

Nemrégen a tűz, most meg a víz riogatott bennünket. Ezt a két veszedelmet a példa nélküli
segíteniakarás veretes hídja kapcsolja össze Szegeden. Akit nem engedtek közel a tűzhöz, mert
voltak ottan éppen elegen, a víznél is csak a
hírharang kötelét bízták rá. az legalább hajszálra megmondta, mit kellene cselekednünk,
hogy elmúljon lábunk alól a vész.
Amikor úgy ömlött Algyő alatt a föld alól a
poklok tüze. hogy azt sem tudtuk, annak dübörgése dohog mellünkben —' mert minden idegszálunk riadóláncban adta tovább, hogy nagy
úr a Föld. ha egyszer kinyitja a száját —. vagy
csupán saiát félelmünk zakatol ott benn, akkor
szólalt meg mögöttem a Nagy Ész:
— Nem iól csinálik. Én eloltanám, ha rám
bíznák. Ezt a rengeteg sok embert persze hazazavarnám. hogy ne rontsák itt a levegőt, csak
ötöt választanék ki. hogy segítsen. A Jóskát, a
Palit, a Kanász Pistát meg a két öcsémet. Hoznánk egy irdatlan nagy ponyvát, levizeznénk,
belekapaszkodnánk, és hirtelen, mint amikor
sapkával bíbicet fog az ember, rákanyarítanánk
a tűz közepére. Mire észrevenné, már el is lenne
oltva. Van rá egy húszasom, hogy elaludna egyszerre.
Fogadni nem mertem vele. de mondtam, látszik. hogv helyén van az esze. Alkudoztam
azért, hogy akkora ponyva talán nincs is a világon. ha van. akkor is drága lehet az nagyon,
megeshet, hogy elakad útközben, vagy rálép,
aki húzza, elesik, belegubancolódik. egyszóval
bajjal jár. Fölhúzta az orrát, hogy nem a karácsonyfáról rázták ám le öt se. bízzam csak rá
az egészet.
Az ellenpárt — ott állt a ponyvás ember mellett, és figvelt minden szóra — egyszerűbb módozatot tudott. Az ő fejében tisztábban szikrázott a vezérlő csillag. Ügy okoskodott, hogy elég

A K A R O K !
lenne ide egyetlen terjedelmes asszonvság. azt
kellene csak kinézni a piacon, mert ha annak
a terjedelme el nem állítja, akkor mi mehetünk
ú.i hazát keresni, mivelhogy nincsen menekvés
akkor semerre sem. Másokból is szivárgott
ugyan használati utasítás, de nekem ez tetszett
legjobban. Ma is hiszem, azért tartott olyan sokáig az a tűz. mert nagy rémületünkben elfele.itettük megvizsgálni az asszonyok terjedelmét
— a piacon.
Hogvne sietett' volna az aggodalom segítséget
szülni a víz idején. Találomra mondok egyet, de
nem tudom, ki a szülő. Levelet hozott a posta.
tele ajánlattal. Első szóra látszik, nem gyerekember írta. érdemes figyelni rá. Vagyunk néhányan. akikre ha veszedelem idején ránk bíznák a világ sonsát. nem tudnánk mit kezdeni
véle. Legföljebb mi szaladnánk legelöl. Levelünk írója másfajta ember. Nem is azon spekulál, hogy mennyivel kellene magasabb gát. hány
homokzsák az elég. kell-e még fólia, a'fóliához
vizbe ugró békaember, pátrialemez, szádfal.
dömper. billenős autó. szorítógát, ellennvomó
medence, bentonit, bazaltkő. kilakoltatás. belakoltatás. közerő és honvédség, rémhírterjesztők
és nyugtató osztagpk. nem is kiált balgatagul a
buzgar után. hogy fogiák el. hanem bölcs nyu|galommal minden bajok
|
„ , „ . vissza
gyökeréhez nyúl
megoldást keresni. Az a mi egyetlen bajunk.

A járási tanács
vb ülése

D

Tegnap délelőtt Szegeden
ülésezett a járási tanács végrehajtó bizottsága. Meghallgatta a titkárság tevékenységéről, koordináló munkájáról szóló beszámolót.
A
szegedi járási tanács vb titkársága jelenleg 28 fővel
működik. A dolgozókra ilyen
létszám mellett igen jelentős megterhelés jut, ennek
tudható be. hogy némely feladat megoldásánál tapasztalható
kisebb-nagyobb hiányosság.
Jogosan állapította meg a végrehajtó bizottság, hogy összességben eredményes. sokirányú a titkárság munkája.

Pedagógiai társaságok

BALATONI
BESZÉLGETÉSEK

Csütörtökön a helytörténeti bizottságok országos tanácsközásás al folytatódtak a
balatoni beszélgetések. Molnár János
művelődésügyi
miniszterhelyettes
bevezető
szavai után
dr. Székely
György, az Országos Helytörténeti Bizottság elnöke
tartott vitaindító előadást A
helytörténet helyzete a tudományos kutatásban és a
megyei helytörténeti bizottságok szerepe címmel.

Benépesültek a balatoni
kempingek, de a mintegy
harminc kifogástalanul felszerelt táborban még sok ezer
turista
elhelyezésére
van
mód. Ennek ellenére az
utóbbi napokban ismét szaporodnak a vadtábórok. Az
idegenforgalmi szervek, ha
szükséges a hatóságok segítségével intézkedéseket tesznek a vadtáborok felszámolására.

Ervenyes-e a garancia
elajándékozott
termékekre?

Miért

elégedetlen?

Egv városka vezetője találkozik a főtéren
az ü j temetőőrrel
és
megkérdezi:
— Hogy van?
— Hát
baj éppen
nincs.
— Mivel nincs megelégedve?
— Minden
rendben
van, de mégis más állás után nézek, ez a
munka nem nekem való: reggeltől estig egyebet sem teszek, mint azt
olvasom.
hogy
„Itt
nyugszik", „Itt
nyugszik". Csak
én dolgozom!
TELEKSFEKULANSOK

München egyre inkább a
telekspekulánsok Mekkájává
válik, A remény . hogy az
1972-ben sorra kerülő olimpiai játékokból nagy hasznot
lehet húzni, a telkek, hazak,
lakások és albérletek árát
l ü l a z is é r v é n y e s í t h e t i , a k i egyre magasabbra emeli. A
a BAV-tól, vagy az eredeti nyugatnémet
nagyvárosokvevőtől vásárolta. vaRy kap- ban egy négyzetméter telek
ára eléri a tízezer márkát.
ta a cikket.

tokat kell kötelezően feltüntetni. a vásárló nevét nem.
Eszerint jótállásra az tarthat igényt, akinek az előírt
időn belül birtokában van a
garancialevél. A
jótállási
igényt a megszabott időn be-

Szerkesztői
Módos Imre (Csáktornyái
u. 13.): Bolti panasznak csak
akkor tudunk utánajárni, ha
bizonyíték van a kezünkben,
tehát blokk, vagy pedig tudtuk. hogy beirt a panaszkönyvbe Ezért
panaszával
nem tudunk foglalkozni
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együttműködése

A barátság és az együttműködés fejlesztését szolgáló
megállapodást írt alá Budapesten G. Sz. Covjanov. a Szovjet és dr. Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára. Ennek értelmében a két szervezet kölcsönös és
rendszeres kiadványcserét folytat a különböző korosztályok
oktatásának, nevelésének elméleti és gyakorlati kérdéseibén; kölcsönösen elősegítik és biztosítják pedagógiai témájú
írások megjelentetését: támogatják az iskolákban az eredményesebb nyelvoktatást, közös munkaértekezleteket, konferenciákat szerveznek a pedagógia elméleti és gyakorlati
kérdéseiről. Lehetővé teszik a közoktatás kérdéseivel foglalkozó delegációk, valamint tudományos és gyakorlati
munkatársak kölcsönös látogatását.
VADKEMPINGEK

Időtartama 15—20 perc, A
vizsgázónak legalább 20 pontot kell a 40-ből megszereznie. vezetési jártasságáról a
rendes utcai
forgalomban
számot adva. A vizsgának
ebben a szakaszában legszigorúbban a forgalom biztonságának szempontjából alapPanasz
vetően számításba jövő követelménveket veszik. Ezek:
a kormánykezelés és Irányítás; a jelzések adása: a jelzőtáblák. útburkolati
jelek,
jelzőfények és rendőri utasítások
figyelembe
vétele é6 a forRalmi szabályok betartása.
Ha ezekben a pontokban
valaki — Mintha a férfiak manapalapvetően hibázik, meg kell ság nem flörtölnének ügy.
ismételnie a vizsgát.
mint húsz evvel azelőtt...

Az utóbbi időben egyTe
több termék garanciális ideiét hosszabbítják meg. s gyakori. hogv ezeket a cikkeket
még a jótállási idő lejárta
előtt eladják — többnyire a
Bizományi/ Áruház Vállalat
útján — vagy eljándékozzák. Felmerült a kérdés:
megilletlk-e az ú.i vevőt a
jótállási jogok, illetve azok
kivel szemben érvényesíthetők?
A Belkereskedelmi Minisztérium ezzel kapcsolatos állásfoglalása hangsúlyozza: a
vásárló jótállási igényét a
jótállási ieggvel érvényesítheti. A Iótállásl legVen csak
a termék adatait, az eladás
napját, n jótállási idő tartamára. feltételeire és a javítószolgálatra vonatkozó ada-

Vteqileni

üzenetek

Illyés Eercncné (Tápé), dr
Szalav Zoltán (Becsi krt. 8—
16 C'c), Fodor József (Alsókikötő sor 12.). Tapody István (Kiskundorozsma, Aradi
u. 4.) levelét továbbítottuk
az illetékeseknek.
„10-cs sz. AKÖV portásai.
Szeged" jeligére- a problémával kapcsolatban keressék
P É N T E K . fel a vállalat szakszervezeti
bizottsága titkárát, s kérjék
1970. J Ü L 1 U S 10.
segítségét a rendezésehez.

hogy sok víz van a Tiszában. Azt döntsük el,
hogyan tegyük hova ezt a sok vizet. Egyszerű,
mert van hely elég. csak irányítani kell. Szikesekre. laposokra, nádasokra, sömjékekre kell
csurgatni belőle. A módszer is pofonegyszerű
átfejtéses csapolás a neve. Beszélnek itt mindenféle gátszakításról, ő azt mondja, nincsen
erre semmi szükség. Van itt olajvezeték elég
abból kér csak néhányat, és engedélyt. Majd 6
megmutatná, mennyi millió köbméter vizet lehetne elvezetni b a j nélkül, de úgy ám. hogy se
szivattyú, se motor nem kellene hozzá. Megnyugtat, hogy az átfejtés nem követel szakértelmet se. csak megértést. Innen kezdve én testvéremmé fogadom, vagy nagybátyámmá, ha idősebb. mert nehéz helyzetekben tudom, csak a
megértés segíthet. Óvatos elmém okvetetlenkedik ugyan, hogy talán több itt a víz, és nincsen
annyi csövünk se. de a terv nagyszerűségét én
elismerem. Biztos, hogy nem borissza emberből
buRV0R a
szándék, mert az kéznél levő gumislaggal fejtené kármentőbe a Tiszát,
Nagy akadálya volt. hogv ez a módszer nem
került bevetésre ennél az árvíznél. Nem adhattam tovább az ötletet, mert nem tudtam, honnan származik. Aláírás helyett hírnevektől bújkáló emberünk ennyit írt a levél végére: ..Ha
velem egyetértenek, és javaslatomat elfogadják,
rádión hívjanak Segíteni akarok! címmel a 001
számú levélre. Tisztelettel,
Megértésben kedves Testvérem vagy Nagybátvám' Hát ex vr.it „ hoi » „ „ „ , „
baj
,
' a t *Z
,
' H o n n a n veRyek en
olyan radlot
- a >nelvik eppen a Te hullámhosszodon
dolgozik. Pedig tátva maradt' volna a világ
szája, ha mi azt ketten bemutatjuk. Mert segitet- , ...
t e m v o l n a K 7 1 v ~c P n m . « . f _ i =
° l n a s z l v e s e n megszívni a cso tulso felét.
Horváth Dezső

MÉLYHŰTÖTT
ÉLELMISZEREK

A VI. D É L - A L F Ö L D I
TARLAT SZENTESEN

A Magyar Képzőművészek
Szövetségének Dél-magyarországi Szervezete, a szentesi
tanács
vb
művelődésügyi
osztálya és a helybeli Koszta
József múzeum rendezésében
kiállítás nyílik Szentesen július 12-én, vasárnap. Délután 3 órakor dr. Dömötör
János, a hódmezővásárhelyi
Tornyai János múzeum igazgatója nyitja meg a VI. Délalföldi Tárlatot.
FÖLDRENGÉS

Közepes erejű földrengés
rázkódtatta meg szerdán a
Puerto Rico-i San Jüan városát. Ablakok törtek be és
épületek rongálódtak meg. A
földrengés epicentruma a
várostól
200
kilométerre
északkele're volt

Nemzetközi
matematikai
diákolimpia
Hétfőn
kezdődik a XII.
nemzetközi matematikai diákolimpia, amelyet az idén
hazánkban tartanak. Az ifjú matematikusok nemzetközi erőpróbáján 14 ország:
Anglia, Ausztria, Bulgária,
Csehszlovákia, Franciaország,
Hollandia, Jugoszlávia. Lengyelország,
Magyarország,
Mongólia, az NDK. Románia,
Svédország és a Szovjetunió
vesz részt, 8—8 tagú csapattal. A verseny mindkét napján 3—3 feladatot kell megoldaniok a középiskolás fiataloknak, amire 4—4 óra áll
rendelkezésükre.
ERDŐTŰZ

Nagy erdőtűz
pusztított
szerdán Alsó-SziJéziában a
WrocJaw környéki Boleslawiecka pusztán. A jelentések
szerint mintegy 100 hektár
erdő leégett.

A Hűtőipari Országos Vállalat a tavalyi 2Í 000 tonnával szemben az idén 45 000
tonna mirelit gyümölcs, főzelék és készétel gyártását
BANDITÁK
tervezi. Belföldön kereken 50
A szerdáról
csütörtökre
százalékkal több, összesen
virradó éjszaka 15 kilomé12 000 tonna mélyhűtött élelterre Montrealtól négy gépJUBILEUM
miszer kerül forgalomba.
Hatvan évvel ezelőtt kijtótt pisztolyokkal felfegyverzett
TANSZEREK
Erdélyi
József bandita feltartóztatott egy
A Tanszergyártó- és Érté- házasságot lakos
és fele- személyvonatot, lelőtt egy
kesítő Vállalat dolgozói azon nyíregyházi
Az idős házaspárt nyolc őrt és megszökött egy pénmunkálkodnak,
hogy
az sége.
gyermeke.
unokája és 22 zeszsákkal. valamint néhány
1970—71-es tanév kezdetére dédunokája 11 köszöntötte
pénzt és
pénzesutalványt
az iskolaknak biztosítsák a ritka jubileum alkalmából.a tartalmazó táskával.
korszerű oktatáshoz nélkülözhetetlen eszközöket, felszereléseket. Ezért
jelentős
Középkor
mennyiségű
importárut is
vásároltak.
TEXTILGYAR
CEYLONBAN

ÉPÜL

A most nyilvánosságra hozott közlemény szerint Lengyelország textilgyárat épít
Ceylonban. A gyár teljes
kapacitása évi 14 millió yard
szóvet lesz. A ceyloni főváros közeiében jelenleg a Német Demokratikus Köztársaság segítségével ú j a b b textilkombinát épül. Az üzem
ugyancsak 14 millió
yard
szövetet
állít majd
elő
.évente.
KATONADALOK
FESZTIVÁLJA

A Balti-tengerparti Kolobrzegben megkezdődött a
lengyel katonadalok négynapos országos fesziválja. A
verseny nemzetközi napján
magyar, NDK-beli, román es
szovjet énekesek is fellépnek.
AUTÓSTOP

Lengyelországban
változatlanul népszerű az autóstop mozgalom, amely a szocialista ifjúsági
szövetség
védnöksége alatt folyik. Tagjait ..Autóstop" könyvecskével látják el.
ÁSATÁSOK

Régészeti leletek
Szovjet régészek Irakban
befejezték azoknak az ásatásoknak a második szakaszát, amelyek során az időszámítás előtti 6. és 5. évezredi településeket tárnak
fel. Ez a térség, a Tigris és
az Eufrát'esn tolyók között
levő települések, az első földművelők és állattenyésztők
hazája volt.
A
kutatókat
meglepte,
amikor tehéncsontokra bukkantak, eddig úgy tudták,
hogy a tehenet csak másfél
évezreddel később szelídítet-

Irakban

te az ember háziállattá. A
jeleniegi kutatások érdekes
lelete egy ókori vadász sírja, valószínűleg ez a vadász
lehetett a település
egyik
legbátrabb embere. Maradványai mellett több trófeát,
egy hatalmas bikakoponyát,
több mint kétszáz gazellaés más állaii cscntot találtak. Ugyanitt bukkantak rá
a vadász fegyverzetére
is,
egy kőbuzogányra és paritytyából hajítható
agyaggolyókra.

A Borsod megyei Kistokaj
község vasútállomása melletti homokbányában ásatást
kezdtek a miskolci Hermán
Ottó Múzeum régészei. K.
Végh Katalin és dr. Kenienczey Tibor. Az első sírok
felbontása után megállapították. hogy a honfoglalás
utáni első nemzedék X. szá- D É L M A G Y A R O R S Z A G _ A Magyar -szocialista Munkáspárt
zadi temetkezőhelyére buk- Szeged varos) otzottságának napilapja. - Főszerkesztő: F. Nagy
kantak. Eddig harminc sírt István. - szerkesztőség es kiadóhivatal: Szeged. Magvar Tanácsköztársaság útja 10.. telefon: 13-535. 13-003. Felelős kiadó!
bontottak ki, és különösen a Kovács
U n i t . — A lapot n y o m j a : Szegedi Nyomda Vállalat.
női sírokban volt sok értékes Szeged, BaJcsy-ZslUnszky u. 88. (Index: 80 053), — Előfizetési <1X1
egy hónapra 80 forint
bronz és ezüst ékszer.

