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BCözépkori 
Eatkép 
Szegedről 

A három évvel ezelőtt lét-
rehívott Magyar Épiteszeti 
Múzeum az idén különösen 
sok ertékes lelettel gazdago-
dott. 

Sikerült megszerezniük a 
középkori magyar városok 
megörökítéséről ismert Or-
theliusnak csaknem 400 év-
vel ezelőtt. 1596-ban készült 
rézmetszetét Buda és Győr 
látképéről. Több mint 300 
éves rézmetszetet találtak 
Babocsa váráról, s litografált 
kőrajzokat az 1850. év körüli 
Pestről és Budáról. Kortör-
ténetileg is értékes dokumen-
tum egy kőműves legény 
felszabadító levele, amely-
nek felső szegélyét Szeged 
városanak fametszetül kepe 
díszíti. 

A múzeum tula jdonába 
került az az ezüst kőműves 
díszkalapács, amelyet Fe-
renc József használt, a ki-
rályi palota századvégi bő-
vítésének alapkőletételéhez 
és a Kúria építésének meg-
kezdésekor. 

A múzeum gyűj teménye 
az idén összesen 280 tervvel, 
21 metszettel, kőrajzzal és 
aquarellel, több mint 100 
okirattal, levéllel, jegyző-
könyvvel, számos tárgyi em-
lékkel. könyvvel és régi 
fényképpel gazdagodott. A 
fiatal múzeumnak azonban 
még nincsen önálló épülete, 
s igv ű iabb szerzeményeit 
majd „albérleti" helyiségek-
ben rendezett kiállításokon 
mu ta t j a be. 

Új lehetőség 
szakmatanulásra 

A művelődésügyi minisz-
ter a szakközépiskolai kép-
zesberi érdekelt miniszte-
rekkel és országos hatáskörű 
szervek vezetőivel egyetér-
tésben utasítást adott ki. 
Ennek értelmében azokat a 
dolgozókat, akik nem ren-
delkeznek a szakközépiskola 
szakirányának megielelő 
szakmunkas-bizonyitvánnyal, 
illetőleg azzal egyenlő érté-
kű mas szakmai végzettség-
gel. fel lehet venni a szak-
középiskola esti és levelező 
tagozatára. A feltételek a 
következők: a jelentkezők-
nek igazolniok kell, hogy 
az általános iskola nyolc 
osztályát sikerrel elvégezték, 
vagy azzal egyenértékű vég-
zettségük van: a beiratkozás 
evének augusztus 31-ig 17. 
eletévüket betöltötték: a vá-
lasztott szakmára előírt 
egeszségügvi követelmények-
nek megfelelnek; munkavi -
szonyban állnak vagv szö-
vetkezeti tagok. További 
feltétel az előírt szakmai 
gyakorlat megszerzése és si-
keres felvételi vizsga. 

A felvételhez megkívánt 
szakmai gyakorlat időtarta-
ma ál talában három év. 

Elkészült 
a Hetei Wien 

Már megérkeztek az eisö 
vendégek Budapest legújabb 
szállodájában, a bécsi és 
balatoni autópályák buda-
pesti torkolatánál az Oszta-
penko-szobor mellett fel-
épült Hotel Wienbe. Az ú j 
szálló átadása a vadászati 
kiállí tásra készülő ú j ven-
déglátóhelyek megnyitásának 
premierje. Augusztus eleié-
tói sorozatosan folytatodik a 
vadászati kiállítás kezdetéig 
a vadász szállók, turinghote-
lek megnyitása. 

A Hotel Wien 178 két-
ágyas, központi fűtéses szo-
bájának fele fürdőszobával 
pült . ezenkívül négy lu-

xuslakosztály vá r j a a ven-
dégeket. A szálló hivatalo-
san kedden nyílik, s mar 
szeptember végéig minden 
férőhelye foglalt. 

Hasznosítják a szakszervezeti 
kongresszuson elhangzott 

javaslatokat 
A SZOT elnökségének ülése 

A SZOT elnöksége hétfőn 
ülést tartott, amelyen a szer-
vezési és káderosztály ösz-
szesítö jelentése a lapján 
megtárgyalta a szakszerve-
zetek XXII. kongresszusán 
szobán és írásban előter-
jesztett különféle javaslato-
kat. illetve a javaslatok 
hasznosítását szolgáló intéz-
kedéseket. 

A kongresszusi jegyző-
könyv a lapján a Miniszter-
tanács és a SZOT elnöksége 
részére egy-egy előterjesztés 
készült a javaslatok haszno-
sításáról. A kormány, mint 
ismeretes, a közelmúltban 
határozatot hozott a javas-
latokkal kapcsolatos állami 
feladatokról, ennek nyomán 
a minisztériumok és az or-
szágos hatáskörű szervek ve-
zetői 1971. szeptember 30-
ig tá jékozta t ják intézkedé-
seikről a SZOT főti tkárát . A 
SZOT elnöksége részére ké-
szült előterjesztés azt mu-
ta t ja be, hogy a kongresz-
szuson elhangzott javasla-
tok megoldása milyen úton 
halad, s egyben azt a célt 
is szolgálja, hogy a SZOT 
és a szakszervezetek vezető 
szervei rendszeresen figye-
lemmel kísérhessék a javas-
latok gyakorlati végrehaj tá-
sát. A kongresszuson el-
hangzott hozzászólásokra, 
javaslatokra a SZOT osztá-
lyai 1971. augusztus 31-ig 
részletes, személy szerinti 

választ adnak, s az egyes 
szakszervezeteket is tá jé-
koztat ják a XXII. kongresz-
szus elé ter jesztet t a ján lá -
saik sorsáról. 

A SZOT elnöksége efé 
terjesztet t összesítő jelentés 
egész sor, a termelést, a bé-
rezést, a munkaügyi kérdé-
seket, a társadalombiztosí-
tást, az üzemegeszsegügyet, a 
szociális és munkavédelmi, 

ideológiai, politikai és kul tu-
rális. továbbá a szervezeti 
életet érintő javaslatok in-
tézésének módjáról tá jé-
koztat. Több, a kongresz-
szuson elhangzott javaslatot 
a SZOT napi rendjére tűz-
nek. E szinten vi ta t ják m a j d 
meg a többi között a vasas-
szakszervezet fő t i tkárának 
azt az előterjesztését, hogy 
a közgazdasági szabályo-
zókkal kapcsolatos kérdések-
ben a SZOT jobban han-
golja össze és képviselje a 
szakmák állaspontját , szo-
rosabban működjék együtt a 
szakszervezetekkel és a mi-
nisztériumokkal. Több kér-
désben a kormány segítségé-
re is számítanak. A SZOT 
elnökségenek javaslatára a 
kormány máris határozatban 
intézkedett azzal a javas-
lattal kapcsolatban, hogy a 
tanácsi szervek eddig nem 
ellenőrizték kellően a mun-
kavédelmi helyzetet. E kér-
dést egyébként jövőre a 
SZOT elnöksége újból napi-
rendre tűzi. Vezető szervek 
elé kerül az a javaslat is, 
hogy a munkás-, paraszt-
szülők gyermekeit fokozot-
tan segíteni kell a tovább-
tanulásban. Vezető szervek 
elé terjesztik azt a javasla-
tot, hogy. nagy arányokban 
építsék ki az általános is-
kolai diákotthonokat, növel-
jék a középiskolai kollégiu-
mok hálózatát. A kongresz-
szuson elhangzott egyik ja-
vaslat- a lapján a SZOT fő-
könyvelősége a ruházati 
szakszervezettel arról tár-
gyal, hogy a ruhaipar na-
gyobb arányban részesüljön 
a szakszervezeti tagdíjakból, 
s igy nagyobb segítséget 
nyúj thassanak a gyermek-
gondozási szabadságon levő 
anyáknak. 

A cím első látásra félre-
értésre adhat a lkalmat : hi-
szen akik a nyarat is ta-
nulással szokták tölteni, 
igencsak a bukott tanulók 
közül kerülnek ki. Akikről 
viszont itt szó lesz, nem 
rossz tanulók, sőt éppen a 
jobbak közül valók. Kilenc 
beszélgetőpartnerem közül 
negyen, Jakus Erzsébet, Kó-
szó Anna, Már ta Edit és 
Wágner Anna —, ahogy ők 
mondják t réfásan, nem szé-
gyen azt bevallani — kitűnő 
tanulók. S hogy ennek el-
lenére miért ülnek a szép, 
fürdésre, já tékra csábító 
nyári napokon is az iskola 
pad ja iban? Egyszerű a ma-
gyarázat : 230 társukkal 
együtt ők is résztvevői vol-
tak, a JATE és a megyei ta-
nács művelődésügyi osztálya 
által Hódmezővásárhelyen a 
hátrányos helyzetű közép-
iskolások részére megrende-
zett egyetemi előkészítő tan-
folyamnak. 

VAJON 
SIKERÜL-E? 

Többsé-
gük mun-

kás-pa-
raszt szü-

lök gyermeke. Jakus Erzsi 
édesapja betanított gyári 

Automata büfék 
Az Utasellátó tervei 

Tegnap, hétfőn dr. Csiszár 
Károly, a 10. Volán igaz-
gatója es Fejes Sándor, a 
szegedi 50. Utasellátó veze-
tője arról tá jékoztat ta a 
saj tó képviselőit, hogy to-
vább fejlesztik a buszvégál-
lomás. a távolsági autóbusz-
járatok és a Marx téren 
megforduló utazóközönség 
ellátását. Hosszabb járato-
kon az utazóközönség igény-
li az ital-, étel- és t raf ik-
árukkal való kiszolgálást. A 
szegedi 10. Volán 10—15 tá-
volsági já ra tán működik je-
lenleg büfé, a kalauzok lát-
ják el a kiszolgálást. Haj -
nali órákban látható, hogy 
jeget, italokat és ételeket 
pakolnak a buszokra. A több 
mint tíz autóbusz félévi for-
galma megközelíti az 500 
ezer íorintot. A Marx téri 
Utasellátó forgalma pedig 
havonta eléri a félmilliót. 

A nemrégen megrendezett 
BNV-n és a vadászati világ-
kiállításon működő Philips 
gyár tmányú önkiszolgáló 
automatákat az Utasellátó 
cég megvásárolta, s ha vé-
get ér a vadászati kiállítás, 
a szegedi Marx téren áll í t ja 
tel a hétféle cikket ki-
szolgáló berendezéseket. Ál-
landóan friss á ruka t talál-
hatnak az érdeklődők: üdítő 
italt, sört, cukorkát, cso-
koládét, presszókávét, tejes-
kávét, szendvicset és kétfé-
le levest: hallevest és gu-
lyáslevest szolgál ki. 

Az Utasellátó szegedi üz-
letének helyettes vezetője, 
Tóth Imre elmondta, hogy 

wrtem a haszonszerzés az él-

munkás, Kerekes Piroskáé 
sütőipari szakmunkás, Er-
délyi Anna szülei a Nívó 
ktsz betanított munkásai , 
Már ta Edit édesanyja- a fa-
lemezgvár munkásnője . 

Tizenhét évesek, most vé-
gezték Szegeden a közgaz-
dasági technikum harmadik 
osztályát. Heten az ipari ta-
gozaton, a Gutenberg utcá-
ban, ketten az úgynevezett 
Stuiiban. Így azután nem 
véletlen, hogy valameny-
nyien a budapesti Marx Ká-
roly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen szeretnének to-
vábbtanulni . S hogy ez si-
kerül-e? Az nagymértékben 
függ ettől a tanfolyamtól is. 

Persze, ha csak ezen múl-
na, nyitva állna előttük az 
út, csak be kellene sétálniuk 
az egyetemre. Ugyanis egyik 
oktatójuk, Németh József ta-
nársegéd így jellemzi őket : 

— Szeretek közöttük len-
ni. Megkapó az a tudniaka-
rás, az a lelkiismeretesség, 
amellyel nemcsak részt vesz-
nek, de részt is kérnek a 
foglalkozásokból. Furcsa szó 
ez tanulással kapcsolatban, 
de így van: „repetát" kér-
nek, még ú j abb és ú jabb 
feladatokat akarnak megol-
dani. Így azután maximál i -
san kihasznál ják az itt töl-
tött napokat. 

— Mások ezek az órák. 
mint az iskolában — mond-
ja Zsoldi Gabriella. — Ha 
nem ér tünk valamit, meg le-
het kérdezni, s addig ma-
gyarázzak, mégpedig türel-
mesen. amíg mindenki előtt 
világosan nem áll az anyag. 
Nagyon sok ú ja t tanul tunk 
itt, olyanokat, amiket. a 
gimnáziumokban oktatnak 
ugyan, nálunk viszont nem. 
Ha nem lenne lehetőség 
ezen a tanfolyamon a pót-
lására. eleve hát ránnyal in-
dulnánk a felvételin a gim-
nazistákkal szemben. 

A matemat ikával tehát 
nincs probléma. Viszont a 
párosítás másik tárgya. a 
fizika ellen annál több a ki-
fogás. 

tom szerint a gyerekek ezt 
be is látták. 

Ezt tanús í tha t ja Kövesdi 
Katalin III. éves matemat i -
ka fizika szakos egyetemi 
hallgató is, aki a délutáni 
gyakorlati foglalkozásokat 
vezeti. 

— A két ev anyagát Is-
métel jük át velük. Ha nem 
is lelkesednek túlságosan a 
lizikáért, becsülettel tevé-
kenykednek a gyakorlato-
kon. 

A JATE egyébként nem 
először szervez ilyen tanfo-
lyamot. Már ezt megelőzően 
is — igaz, lényegesen rövi-
debb időtar tammal — ta r -
tottak felkészítést egyetem-
re készülő f iataloknak. Már 
az akkori eredmények — 80 
százalékuk sikeresen felvéte-
lizett — bizonyította, hogy 
helyes volt ez a kezdemé-
nyezés. Ezen az alapon in-
dul tak meg, amikor az idén 
tanfolyamot indítottak a te-
hetséges munkás-parasz t 
származású középiskolások 
szómára. Ennek első félévi 
lezárása ez a két hét, amely-
nek végén dolgozatírással 
tesznek tanúbizonyságot tu-
dásukról. 

Zsoldi Gabi második a 
családban, aki élt a tanfo-
lvam nyújtot ta lehetőségek-
kel. Nővére, Dóra az idén 
felvételizett a „közgázon". 

— Most vá r juk a felvételi 
eredményét — mondja a 
húga. — Én nővérem példa-
ja nyomán jelentkeztem a 
továbbképzésre, s mondha-
tom, nem bántam meg. A 
két hét alat t többet, tanul-
tunk, mint az iskolában egy 
teljes félév alatt. 

DUPLA ADAG 
MATEMATIKA 

NEHÉZ DIÖ 
A FIZIKA 

A Philips cég automata büféit szeptemberben ál l í t ják fel 
a Marx téren 

sőrendű céljuk, hanem az 
autóbuszokat igénybe vevő 
közönség kiszolgálása, hogy 
ne legyen különbség a vo-
naton és a buszon utazó em-
berek kényelme között. Az 
50-es számú Utasellátó üz-
let örömmel üdvözölte, hogy 
a városi tanács bezáratta az 
i talméréseket a piactéren. Az 
Utasellátó forgalmával igy is 
elégedettek, hiszen ennek 
zömét az ételféleségek bizto-
sít ják. 

Az Utasellátó és a Volán 
között igen jó az együttmű-
ködés. Az ellátó szervezet, 
dicséri a Szeged—Pécs. a 
Szeged—Parad és a S z e g e d -
Kecskemét közötti j-aratok 

alkalmazottai t : Perényi Ist-
vánt, Kriván Júl iát és Zé-
kány Flóriánnét, akik szor-
galmasan dolgoznak, és az 
utazóközönség kényelmét 
minden tekintetben biztosít-
ják. Persze nem volna tel-
jes a kép, ha nem említe-
nénk meg a Marx téri Utas-
ellátó kitűnő konyháját , 
amelyet Csikesz Lajosné ve-
zet, ízletes főztjeivel. Való-
színű, sokat segít az ellá-
tásban, illetve annak minő-
ségi javításában, hogy az 
Utasellátó Marx téri biszt-
rójának épülete alá egy tá-
gas raktárhelyiséget építe-
nek a jövő év elején. 

G. L 

I — A tech-
nikum-
ban csak 

az első 
két évben tanul tunk fizikát, 
nem felvételi tarttjtegy, így 
hát nincs szükségünk rá — 
talán így- summázha tnánk a 
lányok véleményét. Egyéb-
ként nem is tudták, hogy fi-
zikát is fognak itt tanulni , 
'•err. hoztak magukkal fizi-
kai jegyzeteket sem. Klu-
kovits Lajos tanársegédnek, 
a tanfolyam vezetőjének 
nem kis fáradságába került , 
míg meggyőzte őket a fizi-
ka- tanulás hasznosságáról. 

— Megmagyaráztam ne-
kik, hogy nem lenne kelle-
mes, ha napi hét órán ke-
resztül csak egyetlen tan-
tárggyal foglalkoznának. Azt 
egyszerűen nem lehetne 
bírni idegekkel! Meg aztán 
az általános műveltséghez 
hozzátartozik a műszaki tu-
dás, elengedhetetlen tehát a 
fizikával való ..közelebbi" 

(megismerkedés. Tapasztala-

Ezen iga-
zán nem 

lehet cso-
dálkozni. 

Ugyanis heti négy órában 
tanulnak matemat iká t a 
technikumban, itt viszont 
egyetlen nap majdnem a 
duplájá t . S nem is akármi t ! 
Sorra oldják meg az e lmúlt 
fiz év matematikai felvételi 
példáit, s a JATE oktatói ál-
tal összeállított, stencilezett, 
nehe/.obbné! nehezebb lel-
adalokat . 

A mondatokban mindenüt t 
fe lbukkan a szó: felvételi. 
F.öt igy: sikeres felvételi. 
Mert ott kezdöaik minden. 
Ez az oka annak, hogy csak 
Lajos Juli , Kerepes Piri , 
Zsoldi Gabi és Vincze Erzsi 
t ud ja mi akar lenni — 
előbbi három tanári szakra 
készül, utóbbi pedig az ipa-
r i ra — ám a többiek még 
nem döntöttek. A magyará-
zatot is megtudom. 

— A fontos, hogy sikerül-
jön a felvételi — ez Jakus 
Erzsi véleménye. — Az 
egyetemen azután van egy 
esztendőnk a döntésre, mer t 
csak az első év befejezése 
után szakosodunk. 

Jelenleg tehát a legfonto-
sabb a sikeres felvételi 
vizsga. Ezért dolgozik váll-
vetve t anár és diák. 

Egy év múlva kiderül, mi-
lyen sikerrel. 

Reigi Endre 


