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Népfrontbizottságok 
az iskolai nevelésért 

A népfront megyei elnök-
ségének tegnap, szerdán tar-
tott ülésén az új, iskolai ne-
velési-oktatási terv beveze-
téséről, az alkalmazás ta-
pasztalatairól, valamint a 
népfront pedagógiai bizott-
ságainak és a szülői munka-
közösségeknek ezzel kapcso-
latos tevékenységéről tár-
gyaltak. 

Dr. Kovács Józsefné, a 
megyei pedagógiai bizottság 
elnöke ismertette, hogyan tá-
jékoztatták a szülőket az új 
dokumentumok — az iskolai 
nevelés alapelvei, az üj tan-
tervek, az iskolán kívüli ne-
velés terve — bevezetésének 
céljáról. A népfront peda-
gógiai bizottsága által szer-
vezett, tanév eleji tájékoz-
tatón (ilyeneket városi és te-
rületi szinten is szerveztek) 
elsősorban az iskola és a 
család közös tennivalóiról be-
széltek, valamint mindazok-
ról a témákról, amelyeket a 
szülőknek ismerni kell, hogy 
segíthessenek az új iskolai 
dokumentumok szellemében 
végzett pedagógusmunkában, 
Kiemelték, hogy a gyerekek 
tudatos, felelősségteljes ne-
velése szülői kötelesség, a 
család szerepét nem vállal-
hatja magára az iskola. 

A tanároknak az új doku-
mentumok bevezetéséről való 
tapasztalatai közül az egyik 
legfontosabb, hogy a tervek 
reális célokért születtek, tár-
sadalmi igények alapján fo-
galmazódtak, alkalmazni 
azonban csak tudatosan dol-

gozó, együttműködésre és fo-
lyamatos önképzésre képes 
pedagógusok tudják ezeket. 
Az új nevelési-oktatási ter-
vek szellemében végzett 
munkát nehezíti, hogy sok 
helyen hiányoznak ennek 
anyagi-tárgyi és tudati felté-
telei. Ez utóbbi azt is jelen-
ti, hogy a nevelésben számos 
család nem partnere az is-
kolának; de azt Is, hogy nap-
jainkban sem tudatosult még 
kellően: a tanulók nevelése 
társadalmi feladat. 

Az új követelményrend-
szer, amely a nevelési-okta-
tási tervek bevezetésével há-
rul a pedagógusokra, külö-
nösen nagy terheket ró azok-
ra, akik alsó tagozatban ta-
nítanak: a korábbinál jóval 
több időt vesz igénybe az 
órákra való felkészülésük. 
Néhány tantárgy új tanterv 
szerinti oktatásához hiányoz-
nak a kézikönyvek, vagy a 
különböző, használandó esz-
közök; a testnevelés tanter-
vének megvalósításéhoz tor-
natermek és uszodák, a tech-
nika tantárgy oktatásához a 
műhelyek. 

Dr. Kovács Józsefné végül 
javasolta az elnökségnek (a 
népfront mellett működő pe-
dagógiai bizottságok munká-
jának hatékonyabbá tétele 
érdekében): a népfront aktí-
vái is segítsenek a szülők 
mozgósításában, minél töb-
ben vegyenek részt az Isko-
lai szülői értekezleteken; a 
pedagógiai bizottságok ala-

kítsanak szorosabb kapcsola-
tokat a művelődésügyi osz-
tályokkal, ez segíti rendsze-
res és eredményesebb ta-
nácskozásaikat. A helyi nép-
frontbizottságok sokat tehet-
nek a tankötelezettségi tör-
vény végrehajtásáért, ha se-
gítenek felkutatni az iskolá-
ba be nem iratkozott gyere-
keket, illetve figyelmeztetik 
szüleiket a kötelességükre 
(az országban évente két-há-
rom ezer tanköteles korú 
gyei-eket nem íratnak be az 
első osztályokba!). A nép-
frontaktívák elősegíthetik az 
iskolák és a közművelődési 
intézmények egyre tartalma-
sabb, hasznosabb együttmű-
ködését Is. 

Matematikusok 
vándorgyűlése 
Szeptembertől országszer-

te új matematikai tanterv 
szerint tanulnak a gimná-
ziumok első osztályosai Er-
ről tanácskoznak az országos 
matematikai vándorgyűlé-
sen, amely szerdán nyüt 
meg a nyíregyházi tanárkép-
ző főiskolán. A Bolyai János 
matematikai társulat által 
szervezett tanácskozásra, 
amely a hét végéig tart, az 
ország minden részéből több 
mint 400 résztvevő érkezett. 
A vándorgyűlésen az új 
gimnáziumi tanterv és a 
hozzá elkészülő tankönyvek 
alkalmazásának módszertani 
kérdései mellett megvitatják 
az általános iskolák 1. osz-
tályában tavaly bevezetett 
új rendszerű matematikai 
oktatással kapcsolatos ta-
pasztalatokat is. 

Meleg, 
csapadékos június 

Beíejezodött 
az orvoskongresszus 

A nyár első hónapját fül-
ledt, meleg Időjárás jelle-
mezte, s az ország nagy ré-
szén az ismétlődő heves zá-
porokból a sokévi átlagot 
meghaladó mennyiségű csa-
padék hullott. A hónap első 
tíz napján folytatódott a má-
jus közepén elkezdődött me-
leg, aszályos időjárás, 10-lg 
csapadék az országban csak 
elvétve hullott, s a hőmér-
séklet csúcsértékel nap mint 
nap 30—34 Celsius-fokig 
emelkedtek. 11-e után válto-
zás állott be az időjárásban, 
nedves, de kezdetben még 
továbbra is meleg légtöme-
gek áramlottak a Kárpát-
medence térségébe és szeszé-
lyes elosztásban országszerte 
heves záporok, zivatarok ke-
letkeztek, több helyütt jég-
eső kíséretében. A hűvösebb, 
ugyancsak országos esőket 
hozó légtömegek 16-án ér-
ték el hazánkat, s 23-ig hű-
vös, borús, csapadékos időt 
okoztak. A hónap utolsó he-
te ismét nagyon meleg volt, 
a hőmérséklet újból 32—34 
Celsius-fokig emelkedett, csa-
padék ekkor csak elszórtan 
hullott 

A tartósan meleg időjárás 
következtében a hőmérsék-
let havi középértékei 1,5—2,5 
fokkal meghaladták a sokévi 
átlagot. Szegeden a havi kö-
zéphőmérséklet 21,7 Celsius-
fok volt, a sokévi átlagnál 
1,7 fokkal magasabb. A leg-
magasabb hőmérsékletet a 
város belterületén 2-án ész-
lelték, ezen a nappn 35,0 Cel-
sius-fokig emelkedett a hő-
mérséklet, ami pontosan 1 
fokkal magasabb, mint eddig 
Szegeden ezen a napon ész-
lelt legnagyobb felmelegedés. 
A hőmérséklet minimuma 
12,8 Celsius-fok volt, ezt 18-
án jegyezték íek 

A lehullott csapadék meny-
nyisége igen szeszélyes terü-
leti eloszlást mutatott ha-
zánkban. Az ország terüle-
tének mintegy 80 százalékén 
a sokévi átlagot Jóval meg-
haladta, így a Dunántúl dél-
nyugati részén, az Északi-kö-
zéphegység térségében és he-
lyenként a Duna—Tisza kö-
zén is a normál értéknek 
több mint a kétszerese esett, 
s egyes napokon 40—60 mm-
es felhőszakadásokról érke-
zett jelentés. Kisebb mérvű 
csapadékhiány mindössze az 
Alföld középső területein je-
lentkezett. A heves záporok 
formájában hulló sok eső 
csak részben tudta enyhíte-
ni a májusi aszályt, mező-
gazdasági haszna azonban 
így Is óriási volt. A Dél-Al-
föld túlnyomó része szintén 
bő csapadékot kapott, bár 
eléggé szeszélyes területi el-
oszlásban, amint azt a kö-
vetkező adatok szemléltetik: 
Bácsalmás 92 mm (131%), 
Kiskunhalas 168 mm (258%), 
Kiskunfélegyháza 82 mm 
(144%), Kistelek 72 mm 
(113%), Szentes 77 mm 
(124%), Szeged 78 mm 
(118%), Makó 68 mm (91%), 
Mezőhegyes 99 mm (130%), 
Orosháza 93 mm (150%). Kis-
kunhalas kiugróan nagy ha-
vi csapadéka a IS-i felhő-
szakadás következménye, 
amikor néhány óra alatt 64 
mm eső zúdult le. 

A hónap középső részének 
túlnyomóan borús időjárása 
miatt a napsüté'ses órák havi 
összege kissé elmaradt a Jú-
niusban szokásostól, így Sze-
geden 263 óra napsütést je-
gyeztek fel, szemben az át-
lagos júniusi 271 órával. 

Dr. Pécsely György 
egyetemi t anár 

Hazai és — a világ számos 
országát képviselő — külföl-
di kutatók részvételével ren-
dezték meg az elmúlt napok-
ban Szegeden a Magyar 
Endokrinológiai és Anyag-
csere Társaság IX. kongresz-
szusit. A neves endokrinoló-
gusok — az orvostudomány 
e belső elválasztásü miri-
gyekkel foglalkozó ágának 
elméleti kutatói és kliniku-
sai — tegnap, szerdán fejez-
ték be munkájukat. 

A kongresszus megrendezé-
sével a SZOTE I. számú bel-
gyógyászati klinikájának ön-
álló endokrinológiai osztályát 
és kutatólaboratóriumát bíz-
ták meg, elnöki teendőit dr. 
László Ferenc egyetemi ta-
nár, a szegedi intézet vezető-
je látta el. A konferencia 

'különösen Jelentős témáiról, 
illetve a programban is sze-
repelt szegedi kutatásokról 

j kértünk tőle tájékoztatást. 
— A vezető magyar en-

dokrinológusok, köztük két 
szegedi orvos, illetve négy 
külföldi kutató részvételével 
rendeztünk szimpóziumot 
az agyi hormonokról. Ezek-
nek a kutatása az endokri-
nológián belül szinte új tu-
domány. Jelentőségük rend-
kívüli, hiszen hatással van-
nak a központi idegrendszer-
re, valamint befolyásolják a 
különböző endokrin szervek 
működését, tehát szerepük 
van az egész hormonrendszer 
szabályozásában. E témá-
hoz kapcsolódott kongresz-

szusunk egyik kerekasztal-
konferenciája, amelyen a 
vasopressin kutatásáról volt 
szó. Ezt a hormont az 
agyalapi mirigy termeli; a 
vizelet visszatartásáért fele-
lős, másrészt vérnyomás-
emelő hatása van. 

— Az agyi hormonok ku-
tatása különböző szaktudo-
mányok képviselőinek együtt-
működését igényli. Szegeden 
az endokrinológusok kémiku-
sokkal dolgoznak együtt pél-
dául a vasopressinnel kap-
csolatos kutatásokon, de a 
hormonrendszer szabályozá-
sával összefüggő témákban 
nem nélkülözhetjük a kór-
élettan szakértőivel való 
együttműködést, kutatásaink 
klinikai vonatkozásaival pe-
dig a szülészeti és nőgyógyá-
szati klinika orvosai foglal-
koznak. 

— A kongresszus másik 
kiemelkedő témaköréről. 
a férfi nemi hormonok 
anyagcseréjéről és kliniku-
máról tizenkét előadást hall-
gathattak meg a résztvevők. 
Szegedi kutatókét ic, hiszen 
ez a belklinika endokrinoló-
giai osztályának régi témája, 
a mai eredmények Julesz 
Miklós professzor kezdemé-
nyező munkásságának folyta-
tásai. Mindezeken kívül négy 
szekcióban, a legkülönbözőbb 
endokrinológiai témákról 
hangzottak el rövid előadá-
sok, 

S. E. 

Nyári apróságok 
Gyalogtúra 

Széksósfürdőt jó időben 
több ezren keresik fel hét 
végén. Tágas medencéje, s a 
félig természetes környezete 
megváltás a szegedi stran-
dokhoz képest. Sokan nem 
sajnálják a fáradságot, hogy 
kimenjenek a Marx térre, és 
felüljenek a 75-ös Volán-já-
ratra. Eddig rendben is len-
ne minden. A sofőr, ha oly-
kor le is tér a szokott útvo-
nalról, végül is „odatalál" a 
gyógyfürdőhöz. De a vissza-
térés már korántsem ilyen 
egyszerű. Az utas csak ak-

kor jön igazán zavarba, mi-
kor este zár a strand és 
nem Jön az autóbusz. Vár 
fél órát, esetleg egy egészet, 
utána elindul a dorozsmai 
főtér felé abban bízva, hogy 
onnan mégiscsak sűrűbben 
indulnak az autóbuszok. A 
néhány kilométeres séta meg 
se kottyan a fiatalabbaknak 
és az' egészségeseknek. 

Talán nehezére esne a Vo-
lánnak, hogy Széksósfürdőről 
pontosan indítsa visszafelé a 
járatokat? 

VöröM mellvéd 
Tavaly december óta vö-

rös téglás építmény élénkíti 
a tiszai partfal múzeum 
előtti szakaszát. Sokan még 
a szegediek közül sem tud-
ják, hogy mi az. Végképp 
kevesen fedezik fel benne a 
vár egykori vízibástyájának 
felújított alapját. Hallottam 
azt is, hogy vörös mellvéd-
nek titulálták. 

A régi rondella alapjain a 
régészek tanácsát figyelembe 
véve épített újat az ATIVI-
ZIG. Eredetileg azt tervez-

ték, hogy a betonpadlóra 
mozaikokból kirakják a sze-
gedi vár alaprajzát is. To-
vábbá táblát állítanak, amely 
bemutatja a vízibástyát az 
idegeneknek ós a szegediek-
nek egyaránt. 

Hamarosan itt a július, se-
hol a tábla, és késik a mo-
zaik lerakása is. Pedig a ví-
zibástya egyébként városké-
pi jelentőségű újjáépítésére 
ezek tennék fel a koronát. 

J. E. 

A D ó m téren 

Diszletállító próbák 

Diákok spanolják a világítótoronyra szánt vászonfelüle-
tet 

somogyi Károlyné felvételei 
Alkalmi díszletraktár a panteon árkádsorában 

Azt tartják a téren, hogy a 
csapadékos májust—júni-
ust nem a műszakiak-
nak találták ki. Az asztalo-
sok még csak elboldogultak 
az Apáthy kollégium udva-
rának alkalmi tetőzete alatt, 
nehezebben a díszletfestők, 
ám a hét elejétől kivonult 
színháziak, a tizenegy főnyi 
műszaki stáb — melynek 
feladata színpadra tenni az 
eddig elkészült díszleteleme-
ket — kénytelen esőben 
dolgozni. Vezetőjük, Rácz 
András szinpadmester még-
sem aggódik: 

— A héten csak az Anti-
gonéval foglalkozunk. Hét-
főtől látunk hozzá A végzet 
hatalma díszleteinek kiraká-
sához, ami eltart szerdáig, 
akkor kezdődnek ugyanis a 
próbák. Ha esik, esőben dol-
gozunk. Sikerült összeszedni 
az Antigoné vasemelvényeit, 
tizennyolc van belőlük, most 
a rengeteg lépcsőn a sor, s 
ha azokat is látjuk, nézünk 
utána, hol kell korrigálni 
valamit, hogy a lakatosok és 
az asztalosok a próbákig elké-

szülhessenek a javításokkal. 
Az Antigoné konstrukciója, 
noha sok darabból áll, ked-
vemre való, hiszen elég egy-
szer fölrakni, 6tabil alap-
építmény, csak apróbb belső 
változtatásokat igényel. Jó-
vai bonyolultabbnak tűnik A 
végzet hatalmáé, de hát 
majd csak kiállítjuk vala-
hogy. 

Az „ős-szabadtéris" Rácz 
András azóta, hogy 1,959-ben 
fölújították a Játékokat, nem 
vette ki rendes évi szabad-
ságát. 1958 óta dolgozik 
ugyanis a színháznál, ahol 
most színpadfelügyelő, « 
amint a nyárra befejezi ott, 
kezdi itt, a téren az évadot, / 
kora ősszel pedig fordítva 
— még a jutalomszabadság-
ra sem tartott igényt, nem 
tarthatott soha. Ha valaki-
nek, neki el tudom hinni, 
közel sem az anyaglak miatt. 
Nem feltétlenül szorulna rá, 
legalább ilyen áron, a „téri 
mellékesre", de kicsit úgy 
van vele, mint a kipróbált 
harci mén, ha meghallja s 
trombitát . . . 

N, L 

Tegnap fölraktak majd 900 négyzetméternyi deszkafelü-
letet a dómszínpad aszfaltjára, és elkészültek az orches-

terrel Is 
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