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A Mátravidéki Hőerőmű 
jubileuma 

A Mátravidéki Hőerőmű 25 éve termel villamos ener-
giát. Hétfőn, a negyedszázados évforduló alkalmából, ün-
nepséget tartottak az erőmű művelődési központjában. Az 
ünnepségen Szili Géza nehézipari miniszterhelyettes mél-
tatta a Mátravidéki Hőerőmű történetét, jelentőségét. 
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Űrkutatás — 
esőcseppben 

Érdekes és nagy jelentősé- mennyiség többszörösére is 
gű kutatómunka kezdődik növekedhet, például amikor 
ezekben a napokban Komá- a különféle meteorrajok Föld-
rom megyében. A tatai Ter- közeli pályán haladnak át a 
mészettudományi Stúdió a kozmoszon. Ha a naponta 
megye hegyvidéki körzetei- ránkzúduló mikrometeorit 
ben öt mikrometeorit-megfi- mennyiségét megszorozzuk a 
gyelő állomást szervezett. Az földtörténeti korok évszáz-
amatőr csillagászok és más millióival, igazat kell ad-
szakemberek irányításával nunk azoknak a tudósoknak, 
működő kutatóhálózat rend- akik azt állítják, hogy a 
szeresen méri és számlálja Földkéreg számottevő mér-
majd a kozmikus térségből tékben kozmikus eredetű 
légkörünkbe érkező mikrosz- anyagokból épült fel. 
kópikus kő- és fémmeteoritek 
földünket bombázó tömegét. 

A mikrometeoritek meny-
nyiségének változásait a föld-
körüli térben az amerikai 
Explorerek és az angol Pros-
peró műholdak regisztrálják. 
Földünkön ugyanezt a fel-
adatot a Nemzetközi Mikro-
meteorit Kutató Hálózat 
(ICMO) számos országban 
működő észlelőállomásai lát-
ják el. 

A kozmikus részecskék fi-
gyelése lényegében egyszerű 
művelet. A mikrometeoritek 
nagy része ugyanis — kis 
tömege miatt — nem ég el a 
légkörben, hanem hosszú 
ideig lebeg, majd lehull a 
föld felszínére. Közvetlenül 
észlelni azonban nagyon ne-
héz e kozmikus „záport" a 
más eredetű szennyeződések 
miatt. Értékelhető adatokhoz 
viszont akkor juthatnak a 
kutatók, ha a megfigyelése-
ket esőben végzik. Az első 
tudniillik mintegy kimossa a 
felső légrétegekben lebegő 
szemcséket. A nehezebb, föl-
di eredetű szennyező részecs-
kék nem képesek hosszabb 
ideig megmaradni az eeőcsep-
pekben, így a kétféle szár-
mazású anyag elkülöníthető 
egymástól. 

A megfigyeléshez így nem 
kell más, mint néhány ka-
librált, pontosan ismert felü-
letű és űrtartalmú antimág-
neses gyűjtőedény. Az össze-
gyűlt csapadékból Ulepítés 
után mágnessel „kivadászha-
tók" a fémmeteoritok. 

A nemzetközi kutatóháló-
zat eddigi megfigyelései szel 
rint meglepő az a mikrome-
teorit mennyiség, amely szü-
net nélkül bombázza, illetve 
„hizlalja" bolygónkat. Na-
ponta nem kevesebb, mint 
ötven-hatvanezer tonna koz-
mikus eredetű „por" rakódik 
le a Földfelszínre. S ez a 

R. E. 

Fiatal 
grafikusok 
találkozója 

Vasárnap Szegeden, a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban kiállítás nyílt a ta-
valy meghirdetett országos 
kisgrafikai pályázatra be-
küldött és elfogadott müvek-
ből. A pályázatot a' ceglédi 
Kisgrafika Baráti Kör kez-
deményezésére hirdették 
meg. A ceglédi kör tagjai a 
kiállítás megnyitója alkal-
mából Szegedre látogattak, 
és a fiatal művészek klubjá-
ban találkoztak a szegedi 
grafikai kör tagjaival. Nagy 
László Lázár, a ceglédi kör 
titkára és Gulicska Lőrinc, 
valamint a szegedi Szekeres 
Ferenc külön emléklapokat 
készítettek erre az alkalom-
ra, amelyeket a két klub 
tagjai egymásnak ajándékoz-
tak. A találkozó programjá-
ban Szelesi Zoltán művé-
szettörténész vezetésével 
megtekintették a fiatalok a 
múzeum galériáját és érté-
kes ex libris gyűjteményét. 

Július Utől 

A történelem 
tanulságai 

Útlezárás 
és forgalomváltozások 

Július elsején a Magas- és Ezek a munkák jelentős szok a Bajcsy-Zsilinszky ut-
Mélyépítő Vállalat hozzáfog változásokat okoznak a vá- cában, a Vörös Csillag mozi 
a Kossuth Lajos sugárút ros közlekedésében — az háta mögött veszik fel uta-
Vásárhelyi Pál utca és An- autóbusz- és autóforgalom- saikat, míg a 30-as vonal-
na-kút közötti szakaszán, a ban. Tegnap délelőtt ezekről csoport kocsijai ugyanebben 
villamosvágány középre he- a változásokról tartottak tá- az utcában, a Szeged Étte-
lyezéséhez azzal, hogy elké- jékoztatót a városi tanács- rem mögött. Az étterem 
szíti az ágyazatot a sínek- nál a tanács közlekedési osz- konyháját kiszolgáló gépko-
nek. Ezután végzi el majd a tályának, a Volán vállalat- esik továbbra is beállhat-
Budapesti Közlekedési Vál- nak, az SZKV-nek és a 
lalat a vágány fektetését, rendőrségnek a képviselői. 
_ . . , ... , A Kossuth Lajos sugarut 
Ezért, es az Anna-kuti ke- l e z ó r a n d ó szakaszúnak for-
reszteződés átépítése miatt galmát a Szent Mihály, Imre 
július elsejétől — három hó- és Szappanos utca, valamint 
napra — lezárják a Kossuth a Madách utca veszi át. Az 
Lajos sugárút, Nagykörút és Anna-kúti kereszteződés épí-
Anna-kút közötti szakaszát tését úgy ütemezték, hogy mögött lehet. A 41-esen a ki-
is. Ez utóbbi csomópont át- egy forgalmi sáv mindig és beszállni egyaránt a ke-
építését a Szegedi Közieke- szabad legyen a Lenin kör- nyérholt előtt lehet, 
dési Vállalat úgy végzi el, úti — Dugonics tér felé ha- A Marx térre befutó helyi 

ladó — forgalom lebonyoli- járatok forgalmát a leirta-
tására. A másik irányú for- kon kívül az határozza meg, 
galmal a Lenin körút, Kiss hogy jó néhány jás^t végál-
Ernő utca, Bajcsy-Zsilinszky lomása elkerül az üzletsorok 
utca, Lenin körút útvonalra elől. Az Újszegedről jövő 
terelik július elseje után. A 70-es és 71-es kocsik, miután 
Bajcsy-Zsilinszky utca emlí- a posta oldalánál megállnak, 
tett szakasza tehát ellentéte- a Mikszáth Kálmán, Tábor, 
sen lesz egyirányú az eddi- majd a Mérei utcán keresz-
giekhez képest. Hasonló a tül jutnak a Marx térre, a 
helyzet a Kiss Ernő utca péksütemény boltnál levő 
Lenin körút és Bajcsy-Zsi- öbölbe. A Mérei utca kezde-
linszky utca közötti szaka- ti szakaszát azért kerülik 
szán is. Ez utóbbi utcától a meg, mert a Centrum Aru-
Széchenyi térig — hogy a ház mellett a közeljövőben 
40-es busz forgalmát ne kell- irodaházat építenek, és ah-
jen megváltoztatni a másik hoz is felvonulási terület 
irányban lesz egyirányú, kell. 

nak a két megállóhely közé. 
A 42-es megállója a Kiss 
Ernő utcába, a Szeged Étte-
rem oldalához kerül át. A 
43-as buszból a Kiss Ernő 
utcában, a kenyérbolt előtt 
lehet kiszállni, beszállni pe-
dig a Vörös Csillag mozi 

hogy alkalmas legyen a kö-
vetkező ötéves tervben befe-
jezendő — i Tarján és Dugo-
nics tér közötti — két vágá-
nyon közlekedő villamos át-
haladására. 

Ha az utóbbi hetek legér-
dekesebb és legértékesebb 
tévéjátékára gyűjtene valaki 
szavazatokat, a III. Béla bi-
zonnyal versenyben lenne az 
első helyért. írója, Száraz 
György szerencsés kézzel 
nyúlt a tanulságszolgáltató 
múlthoz, hogy felmutassa a 
jelennek ezeket a tanulsá-
gokat. 

Müve meggyőzően bizo-
nyítja: alaposan átgondolt, 
határozott véleménye van a 
történelem menetéről, ab-
ban az ember szerepéről. 
Tüdja, hogy tanulságok 
azért szűrhetők ki hajdan-
volt történésekből, mert bár 
ezek mindig konkrétek, 
egyediek, meghatározott oka-
ik és máig gyűrűző követ-
kezményeik vannak, szerep-
lőik, az emberek, bármely 
korban „ugyanabból az 
anyagból gyúrtak". 

Ezért van, hogy mig 
ugyanilyen helyzetbe, mint 
a darab III. Bélája, soha 
többé nem kerül senki, em-
beri (uralkodói, vezetői) drá-
mája, sőt döntéseinek törté-
nelmet alakító hatása mégis 
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ahogy azelőtt is volt. 
Lezárnak még egy rövid 

utat — szintén július elsejé-
től —, a jogi kar előtti ki-
térőépítés befejező munkái 

A 42-es kocsik a 11-es 
busz Marx téri megállójá-
ban fogadják az utasaikat. 
A tápéi 73-as a Lenin kör-
útról a Mikszáth Kálmán ut-

miatt, méghozzá a Kölcsey cára kanyarodik, és annak a 
utcának az egyetem épülete külső végében áll meg, visz-
előtti egészen rövid szaka- szafelé pedig a Nagykőrút, 
szát. 

Július l-re — jó munká-
val — a budapesti Vörös Ok-
tóber Termelőszövetkezet 
befejezi a Lenin körút Mik-
száth Kálmán és Attila utcai 
kereszteződéseiben a forga-
lomirányító lámpák, vala-
mint a nagykörúti és Anna-
kúti csomópontban beállítan-

Madách utca vonalat követi, 
és a Kálvin tér előtt lesz 
megállója. Ezt elhagyva a 
Lenin körúton folytatja út-
ját. A 76-os mihálytelki 
busznak a Bartók Béla tér 
Attila utcai oldalánál lesz a 
végállomása. A 62-es a Le-
nin körút után a Mikszáth 
Kálmán utcán halad, végál-

U e b m a n n Bé l a í e l vé t e l e 
Sulyok Mária a III. Béla című tévéjátékban, Eufrozina, 

az anyakirálynő szerepében 

lelősségtudata viszont paran-
csolóan azt diktálja, hogy — 
a kor körülményei között — 
népe érdekeinek leginkább 

Közületek, magánosok, figyelem! 

A SZEGED VÁROSI BERUHÁZÁSI VA LLALAT 
a Szeged „J" program megvalósításához szükséges területen 

a lebontásra kerülő épületeket 

versenytárgyalás 
formájában 

1974. JÜNIUS 29-ÉN, 9 ÓRAI KEZDETTEL 

értékesíti 
A versenytárgyaláson megvásárolt épületek bontási anyaga után 2000,— Ft óvadékot 
a helyszínen, mig a további összeget a versenytárgyaláson ismertetett és a vállalat-
nál megkötött szerződésben foglalt határidőn belül csekken kell befizetni. 
Az épületeket a bontási szerződésben foglalt határidőig kell lebontani. 

A versenytárgyafcV* helye: SZEGE D, MAROS UTCA 9. SZAM. 

alak, de a kor szülöttje. 
Legszembetűnőbb tulajdon-
ságai: a humánum és a fe-
lelősségtudat. Jellemének e 

máig érvényes következteté- két meghatározó vonása — megfelelően döntsön: foglal-
sekre ad alkalmat. tragikumának alapja. Az ja el a trónt, vállalja a veze-

Az írói képzelet szülte III. emberiesség álláspontjáról, tést, az önmaga számára ne-
Béla (mert hiszen Száraz saját erkölcsi tartásának hezebb utat. És erkölcsi 
György nem elmesélte a megőrzése szempontjából el nagysága éppen ezzel a dön-
történelmi eseményeket, ha- kellene utasítania az antihu- léssel teljesedik ki, alakja 
nem irodalmi művet alko- mánus tettekkel szükségsze- egyúttal a jelennek való tá-
tott) kortársai lölé magasodó rűen együttjáró koronát. Fe- nulságok hordozója lesz, de 

az írói jellemteremtés példá-
ja is. 

A mű legfőbb jellemzői-
ről szóltunk, gazdag gondo-
latszövetéből egy szálat ra-
gadtunk ki. Jól érzékelhető-
en erre ügyelt elsősorban a 
rendezés is. Hajdúfy Miklós, 
számos sikeres történelmi 
tárgyú tévéjáték rendezője, 
most is kiváló munkát vég-
zett. A pergő, feszesre kom-
ponált, drámai hangulatú 
jelenetek szereplőire ügyelt, 
a típusokat tisztán felmutat-
ta, de fő feladatának belső 
küzdelmeik ábrázolását te-
kintette. Televízióban ez 
nem megy másként, csak az 
arcok „leképezésével", a mi-
mikus mozgások és a sze-
mek játékának kísérésével. 
(Vezető operatőr: Síg Igor.) 
Ehhez viszont jó színészek 
kellenek. Kozák András (III. 
Béla) játékáról külön tanul-
mányt lehetne vagy kellene 
írni, de igazságtalanság len-
ne mellette bárkit kiemelni 
a szereplőgárdából, annyira 
egyformán jól oldották meg 
szerepeiket. 

S. E. 

dó villamos fedezőjelzők lomása a Bartók Béla téren 
megépítését. Ha a lámpák lesz. Visszafelé a 73-as vona-
már működnek, ismét az At- lát követi. A l l Y-os, a 42-
tila, illetve Mikszáth Kál- es és a 67-es buszokról a 
mán utcába terelik a 43-as Nagykörúton, a rendőrséggel 
út forgalmát. szembeni öbölben lehet le-

A helyi autóbuszjáratok szállni, 
közlekedésében a következő Az elhagyott és leendő 
módosítások lesznek: a Jég- megállóhelyeken elsején haj-
kunyhó előtti megállóhe- nalra már felállítják az osz-
lyet a Centrum Áruház elé lopokat. és u változásokat 
helyezik át, a 10/Y, 20, 63/Y jelző táblákat, 
jelzésű buszok Toldi utcai Az l-es villamos Nagykör-
végállomását pedig a Hon- útnál levő megállói a körút 
véd térre, a templom mellé, túloldalára kerülnek, igy a 
A 10, 10/Y, 20, 30, 30/A, 32, Belvárosba jövet a rendőrség 
33 számmal jelzett buszok az előtti telefonfülkénél, kifelé 
Expressz bisztró helyett a haladva pedig a rókusi posta 
Lenin körúton állnak meg, a előtt lesz megálló, 
zeneiskolával szemben. A tarjáni villamos vonalát 
Ugyancsak megszűnik atme- is csak rövid időre kell majd 
netileg a MÁV Igazgatóság az Anna-kútnál kettéválasz-
előtti megállóhely is. A 10-es, tani. Ét ről is idejében adunk 
10/Y-os, 20-as és 43-as bu- tájékoztatást. 

Szakmai tanulmányi 
verseny 

Az 1973/74. tanévre meg-
hirdetett Országos Szakkö-
zépiskolai Szakmai Tanul-
mányi Versenyek eredmé-
nyeit közzétette a miniszté-
rium. A Csongrád megyei 

Erdészeti és Mezőgazdasági 
Szakközépiskola). Az Egész-
ségügyi Szakközépiskolák 
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyében 7. helyezett 
Diószegi Mária (Szeged. Tö-

szakközépiskolák tanulói az mörkény István Gimnázium 
alábbi helyezéseket érték el: 

Az Országos , Élelmiszer-
gazdasági Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyben a növényter-
mesztő-állattenyésztő szakon 
9. helyezett Dányi László 
(Hódmezővásárhely, Mező-
gazdasági Szakközépiskola), 
a kertészeti ágazaton 10. Ju-
hász Gyula (Makó, Kertésze-

és Szakközépiskola). Orszá-
gos Közlekedési és Postai 
Tanulmányi Verseny közle-
kedési ágazatában: 2. Ko-
vács Zsuzsa, 3. Gyuricza 
Gyula, 4. Fazekas Mária 
(mindhárom a szegedi Beb-
rits Lajos Vasútforgalmi 
Szakközépiskola tanulója). 

ti Szakközépiskola). Az élei- Az Országos Műszaki Tanul-
miszeripari szakon 6. Szabó mányi Verseny villamos 
Károly (Szeged, Élelmiszer- szakmacsoportjában 3. Sán-
ipari Szakközépiskola és dor János, 4. Zsótér Antal 
Szakmunkásképző Intézet), (mindkettő a szegedi Déry 
Erdészeti szakon: 2. Orosi Miksa Szakközépiskola ta-
Sándor (S^agett, Jtiss Ferenc nulójej. 


