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Meghalt 
Kállai József 

Agyvérzés következtében 
84 éves korában elhunyt 
Kállai József, a munkás-
mozgalom régi szegedi har-
cosa, a Szocialista Hazáért 
Érdemrend és a Felszaba-
dulási Jubileumi Emlékérem 
tulajdonosa, aki 1926 óta 
volt tagja a pártnak és 1922-
ben kapcsolódott be a for-
radalmi munkásmozgalom-
ba. Tevékenységét Makón 
kezdte a szakszervezeti moz-
galomban, s főleg az ifjú-
sági sport- és kulturális mun-

kában tevékenykedett. Ala-
pító tagja volt a makói 
munkás sportegyesületnek, 
amely a szakszervezet irá-
nyítása alatt állott megszű-
néséig. Makóról Szegedre ke-
rülve Kállai József a fa-
munkások helyi csoportjá-
ban dolgozott, ahol a 30-as 
években vezetőségi tisztsé-
get töltött be. Tevékenyen 
részt vett a munkások bér-
emeléséért folytatott sztráj-
kokban és terjesztője volt a 
Népszavának. A felszabadu-
lás után alapító tagja a Sze-
gedi Kovács-Bognár Szövet-
kezetnek. Ott volt pártalap-
szervezeti titkár is tartósan. 
Később ebből a szövetkezet-
ből ment nyugdíjba. Ham-
vasztás utáni búcsúztatásá-
nak időpontját később kö-
zöljük. 

MSZMP Szeged Városi 
Bizottsága 

Nemzetközi tudománvcs 
tanácskozás 

A kémiai ^ tudományok 
egyik új vizsgalati módsze-
re a pirolizis, amellyel ége-
tés során állapítják meg az 
anyag összetételét, s követ-
keztetnek különböző tulaj-
donságaira. Ennek a mód-

nak tanácstermében. A kon-
ferenciára 17 ország szak-
emberei jöttek el, a többi 
között a Szovjetunióból, az 
Amerikai Egyesült Államok-
ból és Japánból. 

Az elhangzó mintegy negy-
szernek a gyakorlati alkal- ven előadás egyik része a 
mazásáról kezdődött hétfőn pirolízisnek a környezetvé-

Megkezdődtek a szóbeli 
érettségi vizsgák 

Hétfőn országszerte meg- A gimnazistáknak négy, a A korábbi évekhez hason-
kezdődtek a szóbeli érettségi szakközépiskolásoknak pedig lóan négy-hat diák lehet je-
vizsgák. A középiskolákban legkevesebb négy tárgyból len a vizsgateremben, es az 
az idén á tavalyihoz hason- kell érettségizniük. A gimna- iskolaigazgatóknak úgy kell 
lóan mintegy 48 ezren feje- zistáknak kötelező a magyar beosztani a vizsganapokat, 
zik be tanulmányaikat, és ke- nyelv és irodalom, valamint hogy egy-egy napon 40—45 
vés kivétellel mind vállal- a matematika és ezen kívül feleletnél többre ne kerüljön 
koztak arra, hogy a végbizo- még két tárgyat kellett vá- sor. Minden érettségiző leg-

ötnapos nemzetközi tanács- delem szolgálatába állításé- 1 nyítvány mellé az érettségit lasztaniuk a történelem, a alább fél órát készülhet fele-
kozás az MTA szervetlen ról ad ismertetőt j is megszerzik. A gimnáziu- fizika, a kémia, a biológia, a letére és legfeljebb 20 percig 

' mokban mintegy 23 ezren, a földrajz, vagy a tanult ide- vizsgázhat egy-egy tárgyból, 
szakközépiskolákban pedig gen nyelvek közüL A szak- A tételeket az idén is húz-
25 ezren érettségiznek. A fő- középiskolásoknak ugyancsak zák, s ha egyáltalán nem si-
város gimnáziumaiban mint- kötelező a magyar nyelv és kerül a felelet, az elnök pót-
egy 5 ezren, a szakközép- irodalom, ezen kívül pedig a tételt is húzathat, 
iskolákban pedig több mint szakmai, elméleti tárgy, il- A szóbeli érettségiket leg-
6300-an állnak az érettségi letve az iskolatípustól füg- később június 22-én befe jd 
vizsgabizottság elé. gően a szakmai gyakorlat. zik. (MTI) 

kémiai kutatólaboratóriumá- (MTI) 

Országgyűlési képviselők 
időközi választása 

Az Országos Választási Elnökség 
közleménye 

Június 10-én két ország- kát Óvári Miklós képviselő-
gyűlési választókerületben ,jelölt kapta meg. 
időközi választást tartottak. A Zala megyei 10. számú 
A választás — a választási országgyűlési választókerület-
törvény előírásainak meg- ben 31 987 választásra jogo-
felelően — rendben megtör- sult állampolgár közül 31 666 
tént. (98,6 százalék) vett részt a 

A budapesti 28. számú or- szavazásban. A leadott érvé-
szággyűlési választókerület- nye s- szavazatok száma 31 622 
ben 15 528 választásra jogo- vol t> melynek 99.9 százalékát 
sult állampolgár közül 13 763 dr. Végh György képviselő-
(98,9 százalék) vett részt a 3 e l o l t k a P t a meg. 

, , . , , .. , A jelöltek elérték a vá-szavazásban. A leadott érve- l a s z t ó f i j t ö r v é n y b e n előírt 
nyes szavazatok száma 13 726 szavazatarányt, így a válasz-
volt, amelynek 99,9 százaié- tókerület képviselői lettek. 

Kapunyitás előtt 

Harmadik évtizedüket kez-
dik meg egy hét múlva a 
KISZ nyári építőtáborai. Jú-
nius 17-én 67 táborban von-
ják fel a zászlót és látnak 
munkához a fiatalok. Re-
kordjelentkezésnek örülhet-
nek a fogadó termelőszövet-
kezetek, állami gazdaságok 
és ipari üzemek: a tavalyi-
nál 20 eperrel több, össze-
sen 80 ezer fiú és lány tölt 
el két-két hetet az építőtá-
borokban. Közülük 13 ezren 
már most, az első turnusban 
munkához látnak. Minden 
harmadik középiskolás tábo-
rozásra jelentkezett, a szak-
munkástanulók közül há-
romezren érkeznek, kereken 
egy tucat szakmából. 

Tábort kapott az idén elő-
tzör Kecskemét, Mezőko-
vácsháza, Etyek, Szob, Zala-
egerszeg több szövetkezete 
ls. A jelentkezők, többsége a 
mezőgazdaság és az élelmi-
szeripar munkaerőgondjai-
nak enyhítésében segít. Sző-
lőgondozás, kukoricacímere-
zés, gyümölcsszedés vár a 
többi között a fiatalokra. Az 
ipari jellegű munkahelyek 
közül a budapesti ú j sport-
csarnok, a délpesti kórház, 
a metróépítkezés fogad fia-
talokat, vidéken pedig Diós-
győr, Szolnok, Ajka gyárai 
kínálnak építőmunkát — 
hogy most csak néhányat 
megemlítsünk. 

A jól bevált brigádver-
seny-mozgalom az idén is 
vállalkozókra számit. A leg-
jobbnak bizonyuló diákbri-
gádok tagjai — mintegy há-
romezren —, egyhetes sze-
mesi jutalomüdülést is nyer-
hetnek. Mintegy 700 kultu-

rális műsor, egész sor sport-
vetélkedő teszi oldottá, kel-
lemessé a táborozást. A hat-
órás műszakok után bőség-
gel adódik lehetőség stran-
dolásra, kirándulásra, kelle-
mes szabadidő-programokra. 
(MTI) 
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A Tömörkény kórus 

sikere Jugoszláviában 
Idén is megrendezték a 

nemzetközi kórusversenyt, 
június elején, a jugoszláviai 
Celjében, ahol tizenhárom 
nemzet 46 kórusa közül, a 
női karok kategóriájában el-
ső díjat, arany fokozatot 
nyert a dr. Mihálka György 
vezette Tömörkény gimná-
zium és művészeti szakkö-
zépiskola együttese. Az 56 
tagú leánykar elnyerte 

Adán adtak két koncertet 
azon a szemináriumon, ahol 
dr. Mihálka György is elő-
adást tartott. A következő 
évben fölléptek az ajdovcsi-
nai forradalmi dalfesztivá-
lon, s koncerten szerepeltek 
a ljubljanai nemzeti galé-
riában, valamint a rádió-
ban. Dr. Mihálka György 
1974-ben és 75-ben is tízna-
pos karmesteri kurzust ve-

úgynevezett nem hivatalos zetett általános iskolai ének-
Grand Pix-díjat is, hiszen a 
három kategória nyertesei 
közül a legmagasabb pont-
számot szerezték meg, a le-
hetséges száz pontból 98,8-et. 

A Tömörkény kórus már 
1973-ban vendégszerepelt 
Celjében, akkor versenyen 
kívül indultak, s a helyi be-
mutatók nyomán az év őszén 

Az Országos Anyag- és Arhivata! közleménye 
A motorbenzin fogyasztói 

áremeléséről 
A kőolaj világpiaci ára az 

1973. évi árrobbanás óta ál-
landóan emelkedik. A be-
szerzési költségek gyors nö-
vekedése következtében a 
motorbenzin fogyasztói árát 

— június 11-1, hétfői hatály-
lyal — hazánkban 20 szá-
zalékkal emelték. Az egyes 
motorbenzinfajták fogyasztói 
ára — a kutaknál — az aláb-
biak szerint alakul: 

Régi Üj 
Megnevezés ar ár 

Ft/l Ft/l 
86-os oktánszámú normál benzin 6,40 7,70 
92-es oktánszámú szuperbenzin 8,— 9,60 
98-as oktánszámú extrabenzin 9,60 11,50 

Az AFOR tájékoztatja kö- tósági intézkedésre az üzem-
zületi fogyasztóit, hogy a anyag-utalványokra az AFOR 
jelenleg forgalomban levő és viszonteladói eladóhelyek 
üzemanyag-utalványok a az új ár forintértékének 
benzinárak emelkedése után megfelelő litermennyiséget 
is érvényben maradnák. Ha- szolgálják ki. 

tanároknak és kezdő kar-
mestereknek Velenjében, il-
letve Celjében, majd 1978-
ban a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola nő karával 
tért vissza Celjébe, a feszti-
vál rendezőinek és a hely fil-
harmóniának meghívására, s 
ezt a turnéjukat is rádiófel-
vétellel zárták Ljubljanában. 
Idén az Oktatási, a Kultu-
rális Minisztérium, a Kóru-
sok Országos Tanácsa és a 
Népművelési Intézet javas-
latára indult a celjei verse-
nyen a Tömörkény kórus. A 
fesztiválon, ahol magyar 
együttes még nem nyert, a 
kötelező Brahms-motetta 
mellett szabadon választott-
ként Montani-, Karai- és 
Bárdos-műveket szólaltattak 
meg. Versenyen kívül, szak-
mai közönség előtt, bemuta-
tót tartottak Youl, Britten, 
Mozart, Kodály és Koposzov 
kompozícióiból. 

Sokan vannak, akik a mos eddig a példa), hanem Hiszen amivel közösséget tu-í 
tévé legfontosabb feladatá- mindazon témák tévés fel- dunk vállalni, amiben egy-
nak azt tartják: informálja dolgozását, amelyek éppen szerre csak érdekeltnek érez-
közönségét a valóságról, a foglalkoztatják az illető mű- zük magunkat — az hat ránk, 
mindennapok történéseiről és vészét alkotóit, közönségüket, alakít, neveL 
ezek összefüggéseiről, hát- mindkettőt Az irodalmi, a Jó példák után kutatva 
tereiről. A kulturális élet va- képzőművészeti, a zenei, legelőször a Filmszem né-
lóságáról adott informatív színházi, filmművészeti élet, hány utóbbi adása jut 
jellegű műsoroknak nem ke- az oktatásügy vagy a köz- eszembe, aztán a Nézőponté. 
vesen tulajdonítanak na- művelődés valóságáról, akut A héten pedig a Művészeti 
gyobb nevelő erőt annál, vagy újsütetű vitatémáiról, Magazin nyújtott át nevelő 
mint amennyit számos, tévé- egyre-másra sikere 'nek hatású, okosan feltárt és bát-
ben bemutatott művészi al- olyan tévés tájékoztatások, ran tálalt információkat. A 
kotás, film vagy tévéjáték amelyek a laikusokat is a művészek alkotói körülmé-
kifejthet. „bennfentesek" körébe von- nyei — ez volt a műsor té-

Ez a gondolatmenet kétféle ják. Ügy tálalják az infor- mája. (D. Fehér Zsuzsa kér-
nézőpontból is megtámadha- mációkat, hogy a nézőknek déseire többek között vásár-
tó: 1. a műsorra tűzött fii- közük lehessen ahhoz, amiről helyi képzőművészek is vála-
mek, sorozatok, tévéjátékok éppen szó van. szóltak.) Minthogy benne-
minősége, esztétikai értékeik Mármost: mindez nagyon hagyták a sok bizonytalan 
olyannyira eltérőek egymás- szép lenne, ha egészen igaz vállvonogatást is, amelyek az 
tói, olyan rapszódikusnak, lenne. Kétségtelenül erősöd- alkotói közösségről, a mű-
véletlenszerűnek tetszik ki- tek a tévés magazinokban, helyről való érdeklődésre le-
választásuk, hogy nehezen művészeti „folyóiratokban" leltek, nem vágták ki a gon-
tudjuk elképzelni: értékesebb az ilyenféle tájékoztatásra dókról való őszinte töpren-
darabokból és fércművekből való törekvések; de még géseket sem — ezek meg-
összeálló, heterogén tömegük mindig sok igazuk van azok- osztattak velünk, szinte ész-
valamiféle egysége?, pozitív nak. akik a reklámért, az el- revétlenül beléphettünk a 
nevelő hatást keltsen. 2. A térő rétegigényekre apelláló zártnak vélt világok egyiké-
televízió kulturális folyóira- félénkségért, langyos közép- be. Körülbelül így néz kl 
tai, magazinjai egyre na- szerért, semmitmondó semle- egy „demokratikus" műsor a 
gyobb sikerrel valósítják gességért kárhoztatják a kul- magas művészetekről; és így 
meg a tisztességes tájékozta- turális tájékoztatást. Akik a világosodik meg előttünk, 
tást — különböző művészeti valóság iránti nagyobb érzé- hogy az úgynevezett réteg-
ágak aktualitásairól. Éz r.em kenységet és hitelességigényt igények fölemlegetése né-
föltétlenül az újonnan szü- kérik számon, vagyis a fel- melykor csak takaró: műsorw 
letett művek bemutatását je- nőttnek tekintett néző nyíl- készítői igénytelenséget lep-
lenti (pláne nem reklámozá- tabb, őszintébb, tárgyilago- lez. 
sát, amire mindazonáltal szá- sabb informálását. Nevelését S. E. 

Galgóczi Erzsébet 

röntgenez 
rádiófigyelő 

Közös konferencia 
Első alkalommal találkoz- budapesti TIT-előadók hat 

nak közös konferencián jú- előadást hallgatnak meg a 
nius 14—15-én Pilisszentke- földrészen végbemenő poli-
reszten a különböző tudo- tikai, társadalmi folyamatok 
mányok TIT-előadói. Merre lényegéről, aktuális kérdé-
tart Fekete-Afrika? címmel seiről. 
öt választmány — a hadtu-
dományi, a közgazdasági, a 
nemzetközi-politikai, a nép-
rajzi és a történelmi — tag-
jai, valamint Pest megyei és 

Végig ez a mondat járt a Hogy a különféle emberi „anyukámozással" körítve, 
fejemben múlt héten szom- érdekek miként keresztezik A karrieristák erkölcstelen-
baton este, a Kossuth-ródió- egymást egy mezőgazdasági ségét, kártékonyságát kevés 
ban hallott rádiószínházi be- nagyüzem jó-rossz teljesít- mű mutatta be az utóbbi 
mutató, Galgóczi Erzsébet: ményében, annak legföljebb években olyan nagyszerű 
Viszek a börtönbe leveskét ténybeli valóságáról tu- hétköznapisággal, annyira 
című rádiójátéka közben, dunk. Részleteiről alig. Az kézzel fogható hús-vér való-
Akármennyire is megszok- elnök szoknyabolond, a min- ságban, mint Galgóczi Ér-
tük, akármennyire is köve- dent elintézni képes, vezér- zsébet ebben a rádiólátékó-
teljük, várjuk a legmaibb munkaerőnek és ügyesség- ban. S Marcinkó áldozata — 
hazai valóság ábrázolását, a ben nélkülözhetetlennek tar- ez a legrettenetesebb — 
telitalálatok, az igazán tott Marcinkó pedig gátlás- nemcsak a leváltott, tisztei-
őszinte. dramai, tehát ma- talan, jellemtelen karrierista, séges főkönyvelőnő (Marcin-
gas színvonalú művészi tük- míg a főkönyvelőnő be- kó feleségét ültetik a helyé-
rözéssel ábrázolt röntgenké- csületessége az elnök iránt be), még csak nem is a vég-
pek mindig lenyűgözőek. Az érzett szerelmével kijátszha- só soron naiv elnök, vagy a 
volt az írónő e legújabb tó, megsemmisíthető. A té- jóhiszemű feleség. Hanem a 
rádiójátéka is, amit Cserés észben évek óta milliós hl- téesz, a nagyüzem, amihez 
Miklós dr. rendezett, s ányok. Ügyeskedés, korrup- úgymond, „nagyvonalúság" 
amelyben kiváló színész- ció, csúszópénzek, kusza, kell. S természetes, sajnos 
hangok — Madi Szabó Gá- morális meggondolásoktól szinte a legtermészetesebb, 
boré. Pásztor Erzsié. Hau- eleve mentes emberi kap- hogy mindez hat a mezögaz-
mann Péteré, Csomós Ma- csolatok. Íme az alapképlet, daság és — az ország való-
rié, —, valamint Major An- le6alát»bis nagyjából. ságára is. 
na dramaturg segítségével a A n ő k kisstílű pletykái és A hetvenes évek Magyar-na dramaturg segítségévéi a a z e l n ö k i n f a n t , l t o n ő i m á d a , országának tarka „agrárvl-
hetvenes évek „téesz-vilagá- ta mindent elindít — és lága" kavarog fülünkben, 
ról", annak legbelsejéről mindent befejez. Mesteri Ahol kiszolgáltatottságról, 
kaptunk pontos, hiteles és szerkesztéssel és lélektani vadászatokról és vadászhá-

érzékkel, nemkülönben ki- zakról, kenőpénzekről hal-
váló emberismerettel Gal- lünk, s arról, hogy ami-
góczi „a" karrieristát. Mar- kor minden drágul, amikor 
cinkót helyezi, szinte észre- a segédmunkás is aranyért 
vétlenül a középpontba. Jó dolgozik, ml az istent csi-
fiu ez a Marcinkó. Minden- náljak?" 
kirte nevet, hihetetlenül ma- Amit Galgóczi sugall rönt-
gabiztos, és pompás érzékkel genképével, a töle megszo-
rendelkezik ahhoz. hogy kott drámaisággal és tisztes-
bármilyen helyzetben a szá- séggel: az emberség az er-
mára legkedvezőbb maga- kölcsi tartás mindenhatósá-
tartásformát válassza. Típu- gának léte és követelménye 
sa legszűkebb munkahelyi Erről hallottunk példázatot a 
környezetünkből is hihetet- múlt héten, amikor sokkal 
lenül ismerős. Saját felesé- érdekesebb volt szombaton 
gét is képes föláldozni ön- este, mondjuk Derriek he. 
maga érvényesítéséért, per- lyett, a rádió mellett ülni, 
sze mindezt kedves, hitvesi Domonkos László 

megrázó erejű leletet. 

A tanácskozás anyagát — 
amelyet felkért hozzászólók 
beszédei egészítenek ki — a 
TIT könyvalakban megje-
lenteti. 


