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Ballagtak a medikusok 

Az időjárás nem fogadta kegyeibe teg-
nap a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
végzős hallgatóit, a ballagó medikusokat. 
Az eső ellenére 204 általános orvoskari és 
24 fogorvostan-hallgató gyülekezett délelőtt 
az Apáthy kollégiumnál, majd végigjár-
ták az elméleti intézeteket, klinikákat, a 
megyéből beszerzett konflisokkal még az 
anatómiai intézetbe is kikocsikáztak. A 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

kora délutáni órákban a Dugonics téri 
központi egyetemi épület aulájában bú-
csúztatta őket dr. Berencsi György egye-
temi tanár, oktatási rektorhelyettes és dr. 
Cserháti István egyetemi tanár, az orvos-
egyetemi pártbizottság titkára. A búcsúzó 
medikusok este a Tisza Szállóban rendez-
tek bankettet. 

Befejeződtek 
az írásbeli érettségik 

nek. A közös írásbeli idő- — matematikából 8. fiziká-
pontja: május 28—29. (28-án ból 6 lesz. A feladatok tar-
délelőtt matematikából, dél- talmi követelményszintjét a 
után fizikából. 29-én 

Szombaton országszerte 
befejeződtek az idei írásbeli 
érettségi vizsgák a középis-
kolák nappali tagozatain. El-
ső erőpróbaként 530 közép- előtt fizikából, délután ma-
iskolában több mint 52 000 tematikából lesz a vizsga.) 
gimnazista, illetve szakkö- Előzetes számítások szerint 
zépiskolás diák írta meg mintegy 61 000 matematika 
dolgozatát magyar nyelv és és fizika dolgozatot írnak a 
irodalomból, majd ezt kö- diákok ebben a formában; 
vetően — a választási lehe- az ország 24 városában 
tőségeknek megfelelően — a mintegy 2100 előadóteremben 
többi tantárgyból. folyik majd a vizsgáztatás. 

Az ország 295 gimnáziu- Megfelelő csoportosítással középiskolai tananyag „törzs-
mának 867 végzős osztályá- és beosztással lehetővé te- anyagához", 
ból együttvéve 26 484-en je- szik, hogy egy pályázó egy 
lentkeztek önkéntességi ala- napon csak egy tárgyból ír-
pon érettségire. Mindössze jon dolgozatot, akkor is, ha 
125-en éltek azzal a joguk- mindkét tárgyból kell felvé-
kal, hogy kérik a középisko- teli vizsgát tennie, 
lai végbizonyítvány kiállítá- A közös vizsgák matema-
sát. tika—fizika feladatsorait kö-

Mint ismeretes, az érettsé- zépiskolai szaktanárokból és segítse elő 
giző gimnazistáknak ma- egyetemi, főiskolai oktatók- Mindkét iskolatípus 
gyárból és matematikából ból álló bizottságok állítot-
kell vizsgázniuk, emellett ták össze. A feladatsorokban 
másik hét tantárgyból to- szereplő példák száma — a 
vábbi kettőt kell választani- tudományos társulatok ja-
uk. A választhatóan kötelező vaslatait is figyelembe véve megtartani, 
tantárgyak sorában legnép 

déi- jeienleg oktatott középisko-
lai tananyag szabta meg. A 
vizsgák időtartama vala-
mennyi tantárgyból egysége-
sen 180 perc lesz. 

A felvételi vizsgák szóbe-
li részén —4 amelyre július 
első két hetében kerül sor 
— szintén érvényes, hogy a 
követelmények igazodnak a 

Közös érettségi-felvételi 
vizsgát szerveznek a szakkö-
zépiskolák és egyes főisko-
lák. Ennek a vizsgaeljárás-
nak az a célja, hogy a 
szakközépiskolai diákok 
szakirányú továbbtanulását 

gimnáziumok és szakközép-
iskolák — szóbeli érettségi 
vizsgáját a június 10—26-a 
közötti munkanapokon kell 

szerübb a történelem: ebből 
az érettségizőknek 45 száza-
léka szándékozik vizsgázni. 
Matematikából az idén érett-
ségizők három módon tehet-
nek vizsgát a gimnáziumok-
ban: szóbelire 25 százalékuk 
jelentkezett, az iskolában 48 
százalékuk írta meg érettsé-
gi dolgozatát, és a fennma-
radó 27 százalék részt vesz a 
közös érettségi-felvételi írás-
beli vizsgákon. Érdekes adat, 
hogy az orosz nyelvet vá-
lasztó diákok nagyobb része 
— 57 százaléka — írásban 
kívánt érettségizni, és 43 
százalékuk maturál majd 
szóbeli vizsga keretében. 

Az idén matematikából és 
fizikából közös érettségi-fel-
vételi írásbeli vizsgát szer-
veznek a felsőoktatási intéz-
ményekben. A közös írásbeli 
vizsgán részt kell vennie 
mindenkinek, aki olyan fel-
sőoktatási intézménybe pá-
lyázik. ahol matematikából 
vagy fizikából, illetve mind-
kettőből írásbeli felvételi 
vizsgát kell tenni. Akik eb-
ben az évben fejezték be 
középiskolai tanulmányaikat 
— nappali, esti vagy levele-
ző tagozaton — azoknak si-
keres dolgozata egyben az 
érettségi vizsga teljesítését is 
jelenti: ezekből a tárgyakból 
a korábban érettségizettek-
nek is ezen a vizsgán kell 
részt venniök, ha felsőokta-
tási intezménybe jelentkez-

Növekvő 
vadállomány 

A Csongrád megyei va-
dásztársaságok az elmúlt he-
tekben több mint harminc-
ezer fácántojást szedtek ösz-
sze a szántóföldeken, men-

most utólag — a kedvező ta-
pasztalatok alapján — mó-
dosítottak 160 ezerre. Ugyan-
akkor a minőségi állomány-
ra is törekedve évről évre 

tettek meg a pusztulástól. Ez szaporítják a nagy húshoza-
az eredmény dicséretesnek mú. de jól repülő mongol fá-
mondható, de még jobb len- cánok számát, 
ne, ha a közös gazdaságok 
több 
volna 

Dragon József megyei fő-
helyen alkalmaztak v a d á s z a r r ó i i s tájékoztatott, 
riasztast, a lucerna- h o g y 3 5 e z e r vadkacsát kel-

betakanto gepeket riasztó tettek ki a szegedi Táncsics, 
felszereléssel látták volna el. 

Az utánpótlásról nemcsak 
az úgynevezett mentett to-
jások keltetésével gondos-
kodnak. hanem tenyésztéssel 
is. Saját törzsállománnyal 
rendelkezik többek között a 
szegedi Táncsics, a hódme-
zővásárhelyi Előre, a szente-
si Űj Barázda, a székkutasi 
Petőfi Vadásztársaság. A te-
nyészetben nevelt fácánok 
tojáshozama lényegesen na-
gyobb a szabadban élőkénél. 
Elsősorban a tervszerű te-
nyésztés javára írható, hogy 
110 ezer fölé emelkedett a 
megyében a vadszárnyasok 
száma — a tavaszi felmérés 
szerint. Ilyen népes törzsál-
lomány elérését 1977-re tűz-
ték ki eredetileg célul, a tíz-
éves fejlesztési tervben, amit 

a sándorfalvi Űj Élet, a mó-
rahalmi Vörös Október, a 
csanyteleki Űj Élet- Vadász-
társaságok telepein. 

Pvc-gyár 
Japánból 

Magyarország a Shin Etsu 
japán vegyipari céggel meg-
állapodást kötött egy 150 000 
tonna kapacitású pvc-gyár 
műszaki dokumentációjának 
és bizonyos gépeinek szállí-
tásáról. A Borsodi Vegyi-
kombinát vásárolta meg a 
pvc-végterméket előállító 
üzemet a világ műszaki él-
vonalába sorolható Shin 
Etsu-cégtől. A japán cég 
azonban csak a gyártási 
alapadatokat adja át. Ezek-
ből kiindulva a Vegyiműve-
ket Tervező Vállalat a gyár 
felépítéséhez szükséges épí-
tési, gépészeti, műszeres és 
elektromos terveket maga 
készíti el, egyes esetekben 
szaktervező vállalat, például 
az Iparterv bevonásával. 

A gyártervezés meggyorsí-
tása és a közvetlen informá-
ciócsere érdekében a Vegyi-
műveket Tervező Vállalat 
Tokióban is dolgozik a ter-
veken. (MTI) : 

Ifjúmunkás színjátszók 
megyei versenye 

Az ifjúmunkás napok kul-
turális rendezvénysorozatá-
ban tegnap, szombaton ke-
rült sor az irodalmi színpa-
dok, színjátszók megyei 
színvonalversenyére. Ezt a 
Csongrád megyei KISZ-bi-
zottság rendezte a KSZV 
szegedi kenderfonógyárának 
kultúrtermében. 

A zsűriben helyet foglalt 
Mentes József, a Szegedi 
Nemzeti Színház Jászai-dí-
jas művésze, aki egyúttal a 
zsűri elnöki tisztét is betöl-
tötte; Kovács Miklósné ta-
nár, megyei szakfelügyelő; 
Tóth Zsuzsa, a KISZ megyei 
bizottságának kultúrfelelőse 
és Padi István, a Szegedi 
Egyetemi Színpad rendezője. 
A versenyben hat amatőr 
színjátszócsoport vett részt a 
megyéből. Szegedet a Szege-
di Tervező Vállalat együtte-
se képviselte. Az irodalmi 
színpadok — a kiírásnak 
megfelelően — kötetlen té-
mákban versenyeztek. Lát-
hattunk vidám, meseszerű, 
humoros összeállítást, de a 
forradalmi ifjúsági napok-
hoz kapcsolódó előadást is. 
A zsűri minden együttes 

munkáját értékelte, s meg-
állapította, hogy a színvo-
nal igen jó volt. Ugyanakkor 
figyelmeztetett arra, hogy az 
amatőr színjátszómozgalom-
nak ízlésformáló szerepe is 
van, ezért csak valóban ér-
tékes irodalmi alkotásokat 
használjanak fel. Óvtak at-
tól, hogy a hivatásos művé-
szekkel vetekedjenek, s a 
gépi zene alkalmazásai is 
helytelenítették. 

Á versenyben a nagymá-
gocsi együttes (vezetője La-
bdái József), és a hódmező-
vásárhelyi Mezőgazdasági 
Gépgyártó és Szolgáltató 
Vállalat csapata (vezetője 
Borbás Éva) bizonyult a leg-
jobbnak, ők jutnak tovább 
a novemberben megrende-
zendő országos vetélkedőre. 
Különdíjakat is osztottak: a 
legjobb rendezői munkáért 
(a nagymágocsi együttes ve-
zetője kapta), a legjobb sza-
valókórus teljesítményért (a 
HÓDGÉP színpada nyerte), 
a legjobb egyéni előadói dí-
jat a Szegedi Tervező Válla-
lat együttesének vezetője, 
Urbórt Júlia kapta. 

Mozik 
a közművelődésben 

A film szinte egyidős szá-
zadunkkal. Évtizedekre volt 
szüksége, míg beverekedte 
magát a művészetek sorába. 
Ennek ellenére még ma is 
sokan tekintik csupán ipari 
munkának, a mozikat pedig 
a szórakozás-szórakoztatás 
üzleteinek. Pedig a filmesek 
nemcsak megváltották belé-
pőiket, de helyet és rangot 
vívtak ki a művészetek bi-
rodalmában. A mozik is el-
sősorban közművelődési fel-
adatokat látnak el szocialis-
ta társadalmunkban, a szó-
rakoztatva nevelés hasznos 
fórumai. Tudatformáló, ízlés-
nevelő hatásuk óriási, külö-
nösen napjainkban, amikor-
ra bebizonyosodott, hogy a 
televízió és a mozi sokkal 
inkább szövetségesek, mint 
egymás ellenségei. A mozi-
látogatók száma hazánkban 
évek óta azonos. Mégsem 
mondhatjuk el, hogy a film-
készítés és filmforgalmazás 
szerves egységet alkot, s a 
két terület dolgozói — mű-
vészek. forgalmazók, terjesz-
tők — mindent megtettek a 
célok elérése érdekében. 

I * I 
A közművelődés egységes 

egész — egyértelműen ki-
mondja az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának a közmű-
velődésről hozott márciusi 
határozata. Ebben az egysé-
ges egészben kell megkeres-
ni és megtalálni a filmek és 
mozik sajátos helyét. A 
hosszú évekre szóló munká-
ból jelentős feladatok hárul-
nak a filmekre, mozikra. Tu-
datformáló missziójuk nem 
több filmmel, hanem szín-
vonalasabb alkotásokkal, kö-

Az elmúlt évek Csongrád 
megyei eredményei országo-
san is figyelemreméltóak. 
Mint arról Cs. Bán Rozália, 
a Csongrád megyei Moziüze-
mi Vállalat igazgatója tájé-
koztatott, 1973-ban 2 millió 
700 ezer néző latta a megye 
filmszínházaiban vetített al-
kotásokat. Egy lakosra me-
gyei átlagban 6,3 mozielő-
adás jut, a szegedi átlag en-
nél jóval magasabb, itt min-
den egyes lakos évente át-
lag 10,1-szer fordult meg a 
filmszínházakban. 

1968-ig kétféle szemlélet 
harca jellemezte a moziüze-
mi vállalatok tevékenységét. 
Gyakrabban diadalmaskodott 
a gazdasági szemlélet. A 
kultúrcentrikus műsorpoliti-
tika erősödése azóta érezhe-
tő, amióta a vállalatok ér-
dekeit összekapcsolták a kul-
túrpolitikai, közművelődési 
célkitűzések megvalósításá-
val. A gazdasági szemlélet 
utóhatása m a is érezhető, a 
műsorpolitika minden eset-
ben a megjelenő filmek 
függvénye, ráadásul a me-
gyei vállalatok egy évre elő-
re készítik terveiket a be-
mutatandó alkotások ismere-
te nélkül. 

2. 
A Központi Bizottság ha-

tározata a műsorpolitika ja-
vítása mellett szorgalmazza 
a differenciált forgalmazás 
fejlesztését. A második há-
lózatban. a differenciált for-
galmazás keretében mélyebb 
filmes ismereteket igénylő, 
kamagasló művészi alkotáso-
kat vetítenek. A filmbaráti 
körök, filmklubok, filmmú-
zeumok. Art Kínok alkalmat 

vetkezetesebb válogatással, " S & A S F * " 0 * ^ 
jobb szervezéssel és hatéko-
nyabb propagandával tud-
ják megoldani, csak így ké-
pesek újabb közönségrétege-
ket meghódítani. 

KISTELEK NAGYKÖZSÉG TANACSA V. B. 

gazdasági csoportvezetői 
állás betöltésére 

pályázatot hirdet 

Az állás betöltéséhez számviteli főiskolai vagy 
tanácsakadémiai végzettség megléte, vagy ennek 
megszerzése szükséges. 
Munkabér megegyezés szerint. 

a művészeti 
ág mélyebb megismerésére. 

Szegeden régi igény egy 
művészmozi létrehozása, hi-
szen alig van hazánknak 
olyan városa, ahol a mozi 
szerelmeseinek, művészi fil-
mek barátainak ne lenne kü-
lön vetítőterme, klubhelyi-
sége. Olyan hely. ahol a ve-
títések után művész-közönség 
találkozókat rendezhetnének, 
vitákat szervezhetnének, 
böngészhetnék a filmes szak-
lapokat, folyóiratokat. Az el-
ső lépéseket a moziüzemi 
vállalat megtette. A Vörös 
Csillag Filmszínház pince-
rendszere alkalmas egy ilyen 
művészmozi kialakítására, az 
anyagiak jelentős része sa-
ját erőből vállalná a Csong-

'" rád megyei Mozi üzemi Vál-

lalat. Elsősorban a szegedi 
városi tanács és a többi köz-
művelődési intézmény segítő 
támogatására lenne szükség 
a szegedi müvészmozi mi-
előbbi megnyitásához. Név-
adóként kell-e jobb szemé-
lyiség, mint az éppen 25 
éve halott első magyar film-
esztéta, a Szegedhez oly erős 
szálakkal kötődő Balázs Béla. 

3. 
A vállalat komplex intéz-

kedési tervében sorra -szere-
pelnek jelentős elképzelések. 
Körültekintő munkával 
igyekeznek megszervezni az 
iskolamozi-hálózatot, mely-
nek keretében -a tananyaghoz 
kapcsolódó filmalkotásokat 
vetítik a tanulóknak. Szege-
den szeretnék megvalósítani 
a inesemozit, ahol a gyere-
keknek addig mesefilmeket 
vetítenének, míg szüleik a 
felnőtteknek szóló előadáso-
kat látogatják. A z üzemi ve-
títéseik még gyerekcipőben 
járnak, de az első lépéseket 
már megtették. A vállalat 
November 7. szocialista bri-
gádja kezdeményezte az ak-
ciót: filmvetítéseket szervez-
tek tanyaközpontokban, üze-
mekben, szakmunkásképző 
intézetekben. Akciójukhoz 
több brigád csatlakkozott. A 
Komarov-brigád például 
szegedi termelőszövetezeti 
tagokhoz, üzemi munkások-
hoz vitte el a filmet. A ter-
vek között óvodai vetítések 
szervezése is szerepel, s el 
szeretnének jutni filmjeik-
kel szociális otthonok lakói-
hoz is. Ehhez a sok ú j gép 
és berendezés mellett lelkes, 
hivatásukat szerető népmű-
velőkre is szükség van. 

A közművelődési feladatok 
komplex jellege sugallja, 
hogy a jövőben jobban ki 
kell használni a meglevő le-
hetőségeket. A művelődési 
autók, a könyvekkel együtt, 
eljuttathatják a filmalkotá-
sok a t is a legtávolabbi, leg-
eldugottabb helyekre. Javíta-
ni szükséges a rövidfilmek, 
kisfilmek, diafilmek válasz-
tékát és kölcsönzési rendsze-
rét. Fontos feladat a tele-
vízióval való szorosabb kap-
csolat kiépítése. Mindez an-
nak érdekében, hogy a mo-
zik és a filmek is megkapják 
az őket megillető helyet a 
közművelődés egészében, és 
hatékony összefogással, gon-
dos szervezéssel eredménye-
sen ültessék át a gyakorlat-
ba a közművelődési felada-
taikat. 

Taodi Lajos 
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