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Kitüntetés 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa több évtizedes, ered-
ményes munká ja elismerése-
ként a Vörös Zászló Érdem-
rend kitüntetést adományoz-
ta Sebestyén Ferenc rendőr 
vezérőrnagynak. 

A kitüntetést hétfőn Lo-
sonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnöke adta át. Jelen volt 
Kamara János belügyminisz-
tériumi államtitkár. (MTI) 

Együttműködés, 
tévégyártásban 

Bővül az immár ötéves 
magyar—csehszlovák tele-

víziógyártási kooperáció. A 

Videoton az idén 230 ezer 

hangolószerkezetet és 180 

ezer szenzoros csatornaváltót 

szállít a Tesla-cégnek. 

A csehszlovák partner in-

tegrált áramköröket, diódá-

kat és más félvezetőket ad 

a Videotonnak. Ezentúl a 

magyar fél mikrokapcsolású 

csatornaváltókat is értékesít 

Csehszlovákiában. (MTI) 

„Mialatt a Dóim téren a 
szabadtéri játékok folynak, 
a szegedi járókelők egy má-
sik — ugyancsak nyilvános 
—, furcsa játékra is felfi-
gyelhettek. Aki gyakran jár 
az Április 4. út ján, biztosan 
észrevette, hogy a 7. szám 
alatti ház homlokzatát nem-
rég felújították. Nem sokkal 
később — az emberek nagy 
meglepetésére — az újonnan 
festett házat bontani kezd-
ték. Senki nem tudja, mire 
is gondoljon. Talán a kör-
nyezetvédelem ú j formája 
ez? Ezentúl a lebontásra 
ítélt házak homlokzatát elő-
zőleg gondosan felújítják, le-
festik, hftgy a bontást végző 
dolgozók kedvezőbb környe-
zetben vegezhessék munká-
jukat? Vagy csak egyszerű-
en arról van szó, hogy nem 
tudja a jobb kéz, m i t csinál 
a ba l?" — Az idézet az 
egyik, Április 4. úti lakos 
minap irt leveléből való. 

A levélíró megállapításai, 
miszerint az élelmiszerüzlet 
melletti emeletes házat 
bontják, felesleges bizony-
gatni. erről bárki meggyő-
ződhetett. Arról, hogy a csá-
kányok és a feszítővasak se- hoz a bizonyos almához, romlásával az Iramot: Sze-
gi tség evei egy szép, világos- mely kívülről szivet gyö- ged Belvárosának házai túl-
sárga, teljesen tiszta hom- nyörködtetően szép, dísze nyomórészt orvoslásra szo-
lokzat omlott össze, ugyan- fajtájának, de b e l ü l . . . rútnak. 

csak bárki bizonyságot sze- Mindenesetre elérkezett a A hovniokzatfelújítási 
rezhet. június, s megkezdődött a program keretében három 

A bontást fotóriporterünk bontás. A munkálatok — lé- é v a 1 ? " kellett Szeged ar-
is megörökítette. De tekint- vén tiszta, tetszetős hom- culatat olyanná ténrfi, ami-
sünk vissza a múltba! Idéz-, lokzatárói szól — sok járó- ty®1 — hangzott el érvként 
zük fel a mú l t év telét! kelőt megállásra, csodálko- a városi tanács vb építésügyi 

Az Április 4. út ja 7. sza- zásra késztettek. Az IKV-tól osztályán. Az IKV évente 
mü ház homlokzatának fel- kapott tájékoztatás alapján 1 1 0 négyzetméternyi 

újítása tavaly februárban megtudhattuk, mindez nem homlokzatot fest l e A fel-
kezdödött. Az Ingatlankeze- is olyan különös. Mert: az frissített, kicsinosított hom-
lő Vállalat má jus 20-án vég- ingatlankezelő túlnyomórészt lokzatoikkal valóban szebb 
zett a munkálatokkal Tet- az ominózus épülethez ha- l e t * a város. A gyors tempó 
sze tűsen lefestett, szép épü- sonló, öreg, özönvíz előtti, becsúsznak az Apri-
letbe költözhettek vissza a azaz. hogy árvíz utáni há- " s útihoz hasonlo hibák: 
lakók, azonban az a 110 ezer sakkal „gazdalkodik". A olyan épületek homlokzatát 
forint melyet az épület tanács anyagi erőforrásai is is felújítják, melyekről ké-
homlokzatanak csinosítására, végesek — ugyancsak beha- s o b b Mderül — szakvéle-
felfrissitesére fordított az tároltak - , s igy nyilván- a k á l ' 
I K V nem tette boldoggá a v a l ó a n n e m l e h e t a d j uram 
lakókat. Meg elégedettnek . . . 
sem mondtak magukat, mert j s t e n - r o g t ö n _ . . , , „ . 
nyi lván másra számítottak, „rászoruló", statikailag meg- , Egy újonnan festett hom-
Az öreg, árvíz után épült bízhatatlan - netán életve- ^ t valóban szebb mint a 
ház komolyabb felújításra s z é l y e s _ h á z a t e g y s z e r r e ^ c s , n o s l t a s t m i n " 

Szeptombertől az általános iskolákban 

Megkezdődik 
az új tantervek bevezetése 

lyett. Ez a módosítás egy 
kis lépés ahhoz, hogy a kü-
lönböző tantárgyakat na-
gyobb egységbe fogjuk. 

— A legnagyobb változást 
már 1. osztálytól kezdve a 

az ú j tantervek korábbi számtan—mértan he-
bevezetése. Szép- i y e t t a matematika tanítása 

Bontás — felújítás után 

elóbb is megállapítható lett 
volna —, hogy bontásra 

minden ítéltetnek. 

szorult volna. A lakók be- . . . . , , 
jelentései alapjan az IKV felújítani, s évtizedekre biz-

1977 decemberében szakvé- tonságossá, lakhatóvá tenni. 

leményt kért a CSOMI- Ezt kár lenne vitatni, aho-

TERV-tól az épület statikai gyan azt az állítást sem 

állapotára vonatkozóan. kérdőjelezzük meg; egy-egy 

1978 februárjában a házat szakvélemény elkészítésének 

életveszélyessé nyilvánítót- meglehetősen hosszú az „át-

ták, márciusban megkezdd- futási ideje" az I K V és a 

dötit a földszinti lakások alá- CSOMITERV között. A ki-

dúcolása. Az Április 4. útja vitelezői kapacitás sem tud-

7. így hasonlatossá vált ah- ja tartani az öreg épületek 

Kiskerti növényvédelem 

meny. 
meg a szakvéle-

L. Zs. 

Fontos állomásához érke-
zik szeptemberben az Iskola 
tartalmi megújulásának fo-
lyamata: megkezdődik a 
több mint egymillió gyerme-
ket nevelő-oktató általános 
iskolában 
fokozatos 
tembertő! ú j tantervek alap-
ján tanplnak az 1. osztályo-
sok, ú j dokumentumok kör-
vonalazzák a 3. és a 4. osz-
tályos osztályfőnöki órák 
anyagát és ú j tanterv sze-
rint tanítják a 4. osztályban 
a rajzot és a testnevelést, a 
6. osztályban pedig a fizi-
kát. 

— A fejlődés igényelte az 
általános iskolában tanítan-
dó ismeretanyag korszerűsí-
tését — mondotta Szabó 
László, az Oktatási Minisz-
térium általános iskolai fő-
osztályának vezetője. — A 
legutóbbi tantervváltás óta 
eltelt másfél évtizedben új 
eredmények születtek, na-
gyot változott a világ, vál-
toztatni kellett tehát a tan-
anyagot is. 

Az előző tanterv bevezeté-
se óta egy sor tapasztalatot 
gyűjtött össze az Iskola is, 
amit már nem lehetett csu-
pán a módszerek változtatá-
sával beépíteni az oktatásba. 
Arról se feledkezzünk meg. 
hogy a ma általános Iskolá-
ba lépő kisgyermek egy sor 
olyan ismeretet hoz magá-
val, otthonról, az óvodából 
vagy az iskolaelőkészítő fog-
lalkozásokról, amelyet ko-
rábban az iskolában tanítot-
tunk meg neki vagy amely-
hez sehol nem juthatott 
hozzá. Mindezt figyelembe 
vettük az ú j tantervek ki-
dolgozásakor. 

— A korábbitól lényegesen 
eltérő például az 1. osztá-
lyosok tananyaga. A Magyar 
nyelv 'és irodalom című tan-
tárgy foglalja egybe a ko-
rábbi olvasás és írás, majd 
a későbbi osztályokban a 
nyelvtané és helyesírás, va-
lamint a fogalmazás tantár-
gyakat. Az ú j elnevezés azt 
jelzi, hogy mindezt lényege-
ben egységes egésznek, az 
órákat pedig anyanyelvi fog-
lalkozásoknak tekintjük. 
Nem ú j az 1. osztályban a 
Környezetismeret című tárgy, 
ezentúl azonban szilárdabb 
alapot ad a későbbi fizika, 
kémia, biológia, földrajz ta-
nulásához. Igaz, a mostani 
elsősök majd ötödikes ko-
rukban is környezetismere-
tet fognak tanulni a koráb-
bi földrajz és élővilág he-

jelenti. Az elmúlt években 
folyamatosan tértünk át ta-
nítására. A múlt tanévben 
például az elsősök 80 szá-
zaléka már matematikát ta-
nult. Az 1. osztály tananya-
ga azelőtt lényegében az 
összeadásra és a kivonásra 
épült, most halmazokat, lo-
gikai elemeket, függvénye-
ket, valószínüségszámitást 
tanítunk a kicsiknek. Ter-
mészetesen életkoruknak 
megfelelő szinten. A mate-
matika tanításának eddigi 
tapasztalatai jók. 

— Gyakorlati foglalkozás 
helyett technikát tanulnak 
a Jövőben nyolc évig az ál-
talános iskolások. Nem csu-
pán egy tantárgy átkeresz-
teléséről van szó: játékos 
szinten már elsőtői ismer-
kednek a gyerekek a tech-
nikai elemekkel, a szerelés-
sel. Az 1. osztályban eddig 
nem volt rajz. az óvoda 
esztétikai nevelése nem foly-
tatódott törésmentesen az 

nevelő hatását erősiti, hogy 
már a 3. osztályosok óra-
rendjében is szerepel osz-
tályfőnöki óra. Az évi 32 
óra háromnegyed részében 
az adott közösséget legin-
kább érintő-érdeklő témákat 
beszélik meg a gyerekek 
nevelőjükkel. 

— Szeptembertói az 1. 
osztályosok és szüleik a ko-
rábbi Ellenőrző könyv he-
lyett egy új , kis könyvecs-
kével, az ügynevezett Tájé-
koztató füzettel találkoznak. 
Ez a füzet egyik formája az 
iskola és a szülői ház kö-
zötti kapcsolattartásnak, se-
gítségével a tanítók a ko-
rábbinál részletesebb és 
pontosabb üzenetet küldhet-
nek haza a szülőknek a kis-
gyermek előrehaladásáról, 
tanulásáról. A hatékonyabb 
iskolai oktatást szolgálja, 
hogy a tananyagon belül 
meghatároztuk azt a törzs-
anyagot. amelyet minden 
gyermeknek el kell sajátíta-
ni továbbtanulásához, fel-
sőbb osztályba lepeséhez. 
Meghatároztuk a továbbha-
ladáshoz szükséges úgyneve-
zett m in imum követeimeny-
szintet is. A gyerekeknek az 
ú j tantervek szerint sem 
kell a korábbinál több isme-

iskolában. Az ú j tanterv sze- retanyagot megtanulniuk. 

rlnt az elsősök nagyon sokat 

fognak rajzolni, látáskultú-

rájukat szeretnénk kialakí-

tani, fejleszteni. 

— Jelentősen eltér a ko-

rábbitól a 6. osztályos fizi-

ka tanterve. A többi között 

megismerkednek a gyerekek 

a testek kölcsönhatásával, 

az energia és az energiaát-

vitel fogalmával. Az Iskola 

mást tanulnak azonban, 

mint eddig és ezt másként, 

tanulják. Hogy hogyan ta-

nítanak a pedagógusok, rá-

juk bíztuk. Az ú j tantervek-

hez már nem mellékeltünk 

kötelező módszertani utasí-

tást, csak a legfontosabb 

módszertani alapelveket rög-

zítettük — mondotta Szabó 

László. (MTI) 

A kaliforniai « pajzstetű 
második nemzedékének lár-
vái gyors szaporodása miatt, 
a gyümölcsfákat rovarölő 
szerekkel permetezzük. El-
sősorban a Satox 20 WSC. 
Ditrifon 50 WP, Unitron 40 
EC vagy a Fiiból E készít-
ményt használjuk, mert ezek 
a helyenként fellépő sodró-
molyokat, valamint a töme-
gesen rajzó almamolyt is el-
pusztítják — tájékoztat a 
Csongrád megyei Növény-
védelmi és Agrokémiai Ál-
lomás. 

Sajnos most már a fürtöket 
fokozottabban veszélyezteti. 
A permetezéseket végezzük 
kombináltan, a peronoszpó-
ra, a szürkepenész és szőlö-
moly károsítások miatt. Cél-
szerű a „szóló combi" egy-
ségcsomag használata. 

Az amerikai fehér szövő-
lepke hernyói kikeltek. Az 
első fészkek is kialakultak. 
A következő hetekben folya-
matos védekezésre lesz szük-
ség, egyrészt a hernyófész-
kek leszedésével és elégeté-
sével, másrészt vegyszerek 

Az almafa-llsztharmat és kipermetezésével. Felhasz-
a varasodásos betegség fertő-
zésének a változékony idő-
járás többé-kevésbé kedve-
zett. Az almásokban ezért 
célszerű kombináltan a 
Thiovit S+Zineb növényvé-
dő szerek kipermetezése. 

Szőlősökben tovább erősö-
dik a lisztharmatfertőzés. 

nálható növényvédő szert a 
szüret időpontja határozza 
meg. Rövidebb, vagy hosz-
szabb várakozás! idejű szer-
rel védekezzünk. Az Uni-
fosznál 7, a Satox- és Ditri-
fonnál 10, a Slnoratoxnál 
14 nap az élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idő. 

A Csongrádi Napok sikere 
Csongrád főutcáján alig le- versenyére és az Expressz is ott az izgalomba átcsapó 

hetett két lépést tenni anél- együttes koncertjére nem kel- érdeklődés. Majd a néptán-
kül, hogy a plakátok színes lett csalogatni az embereket, cosok hímzett ruhái, könnyed 
stílbetüi ne vonták volna ma- __ E n s e m régen segédke- mozdulatai bilincselik le a 
gukra a figyelmet. Augusztus zem a szervezésben de kis- nézőt. 
12—20-ig látványos műsorok- lánykorom óta évről évre né- — Evröl évre egyre többen 
nak, hangversenyeknek, ki- ző vagyok. Igaz, hogy már keresik fel városunkat — 
állításoknak adott otthont a nem mennek olyan újdonság- mondja Ormos Gábor, a ren-
Tlsza-parti varos. A lakók számba a rendezvények, mint dező bizottság titkára. Elége-
nem titkolt büszkeséggel em- ö t vagy hat évvel ezelőtt, de dettek lehetnénk mert úgy 
legetik a színes eseménysoro- a hagyományos kubikostalál- tűnik, a rendezvények híre 
zatot és azt, hogy ilyenkor az kozóra, a veterán autók be- messze eljutott. Körülbelül 
utcakon, tereken felgyorsul mutatójára, a vízi felvonulás- 45 ezren tartották megtekin-
az élet lüktetése. ra és a tűzijátékra most is tésre érdemesnek. Ugyanak-

Augusztus 19-én az amatőr özönlött a közönség. Az ama- kor nagy gond, hogy elkerül-
filmesek mutatták be mun- tőr f i lmklub tagjai összefog- jük az ismétlődéseket, to-
káikat, augusztus 20-án pe- lalót készítettek az első na- vábbá a komoly programokat 
dig a go-kart versennyel, a pókról. Érdemes megnézni. is becsempésszük a szórakoz-

Pereg a f i lm: parasztcslz- t a . t ó a k k ö z é - , Hangversenyt 
, * i adott a Szegedi Kamarazene-

mas bacsika a tűz fölé iga- k a r > színvonalas képzőmüvé-
zítja a bográcsot, amelyben szeti kiállítások nyíltak. Tud-

sportmérkőzésekkel és a 
K ISZ Központi Művészegyüt-
tesének műsorával értek vé-
get a Csongrádi Napok. 

— Rengeteg tájékoztató 

nyomdai terméket bocsátot-

tunk közre. A szegedi utcák-

ra is jutott a röpcédulákból 

— közli Hajdú Géza, a mű-

velődési központ előadója. 

— Miért kellett ez, ttalán 

csökken az érdeklődés? 

— Erre nem tudok vála-

szolni. Mindössze néhány hó-

napja dolgozom i t t Annyi 

rotyogva fő az ebédre szánt juk, hogy még lehetne töké-

étel. Az árokásóversenyt örö- letesíteni a szervezést, pé ldául 

kitették meg az utána követ- oly módon, hogy a különböző 

kező filmkockák. A szerszá- rendezvényekre ne azonos 

mokat könnyedén forgatják a Időpontban kerüljön sor. Azt 

hozzáértő kezek. Sárgállik, azonban bizonyosan állítha-

barnállik a kifordított folyó- tom, hogy az idei Csongrádi 

menti hordalékos talaj. Ugrik Napok eseménysorozata az 

a kép. Élénk szinü autómatu- eddigieknél sikeresebb volt 

zsulemek lavíroznak a sport- az idelátogatók és a csongrá-

telepen. Integető gyerekek a diak körében. 

biztos, hogy a veterán autók lelátón, de a felnőttek arcán 

A kendertermesztés 
korszerűsítése 
Konferencia Szegeden 

Négynapos konferencia kat kell az elkövetkezendő 
kezdődik ma, kedden Szege- időben megoldani a termelő-
den, a Technika Házában s üzemeknek, a kutatóintézc-
kendertermesztés korszerű- teknek és a kenderfeldolgo-
sitéséről. Neves külföldi és zó gyáraknak. A konferen-
hazai szakemberek jönnek ciát a Kenderfonó és Szövő-
Szegedre, hogy megvitassák, ipari Vállalat, az MTESZ 
hol tart a hazai kenderter- Csongrád megyei szervezete, 
mesztés, s milyen feladató- a MAE megye! szervezete, a 

Magyar Hidrológiai Társaság 
és a Környezetvédelmi Bi-
zottság, valamint a TMTF 
kendertermesztési szakost 
lálya rendezi. 

A ma délelőtt kezdódö 

konferencián nyitó előadást 

dr. Szabó Imre könnyűipari 

miniszterhelyettes tart, A 

kender szerepe napjainkban 

címmel, majd Kovács Ist-

ván, a Mezőgazdasági és 

Élelmezésügyi Minlsztériun 

főosztályvezetője a haza 

kendei-termesztés helyzetéro 

tájékoztatja a hallgatókat 

Ezenkívül több más, színtér 

érdeklődésre számot tartí 

előadásra kerül sor az első 

két napon. A harmadik na-

pon a konferencia résztve-

vőt Mártélyra látogatnak 

ahol megtekintik az orsza. 

egyik legnagyobb kenderter 

melő üzemét, a Fürst Sán 

dor Termelőszövetkezete; 

Értékelik, hogyan viselked-

nek az egyes kenderfajták a 

megváltozott termesztési kö-

rülmények között, s munkp 

közben megszemlélik a beta 

karit ás gépeit. A negyedi' 

napon a nagylaki kender 

gyárral ismerkednek a szo\ 

jet, a cseh, a jugoszláv, t 

román, a bolgár, a svájci, a/ 

olasz es a magyar szakem-

berek. 
J . E . 


