
Megkezdődött a IV. Országos 
Közgazdász Vándorgyűlés 

Kedden delelőtt Szege-
den a Csongrád megyei ta-
nács székházának nagyter-
mében a Magyar Közgazaa-
sagi Társaság és szegedi he-
lyi csoportja a Tudományo® 
Ismeretterjesztő Társaság 

vöit Ezután dr. Uaramvöl- társa szóialt lei, majd dr. 
gyi Károly kandidátus. Fekete István, az Egyesült 

pénzügyminiszter-helyettes Izzó szervezéstudományi 
tartott megnyitó előadást. szakbizottságának vezetője, 

Rózsa István, az Tóth Mihály, a Pénzűgymi-
MSZMP Csongrád megyei aisztérium szervezési és ügy-
bizottságanak titkára. a vitelgépesítési osztályának 

Közgazdasági Választmánya megyei párt-vegrehajtóbi- vezetője. Zentai Béla, az 
es Csongrád megyei szerte- zottság nevében köszöntötte Országos Műszaki Fejleszté-

a IV Országos Közgazdász si Bizottság osztályvezetője, 
Vándorgyűlés résztvevőit és végül dr. Zoltánfi Zoltán, a 
eredményes munkát kívánt ceglédi Vendéglátóipari Vál-

zete, valamint a Műszaki es 
Természettudományi Egye-
sületek Szövetsége ipargaz-
dasági bizottsága es Csöng 
rad megyei intézőbizottsága 
rendezésében 
munkáját a IV 
Közgazdasz Vándorgyűlés 

A vándorgyűlés elnóksegé-
ben foglaltak helyet Rózsa 
István, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
titkára. dr. Garamvölgyi 
Károly pénzügyminiszter-
helyettes. Csakmag György, 
a megyei pártbizottság osz-
tályvezetője. dr. Bozó Sán-
dor. a Csongrád megyei ta-
nács vb titkára. Huszár Ist-
1 án, a Központi Statisztikai 
Hivatal elnökhelyettese. Si-
mán Miklós, a Könnyűipari 
Minisztérium főosztály-
vezetője. dr. Tiszai István, 
az. Országos Tervhivatal fő-
osztályvezető helyettese. Kiss 
Imre, a Magyar Tudomá 
nyos Akadémia Számítás-
technikai Intézetének osz-
tályvezető helyettese es dr. 
L.ado László kandidatus. a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
ipargazdasági tanszékének 
tanára. 

Közei 500 meghívott, köz-
tük nagy számban Csongrád 
megyei, (parÜ intézeti veze-
tők. és közgazdászok jelen-
létében Huszár István. a 
Központi Statisztikai Hiva-
tal elnökhelyettese, az ülés 
vezetője köszöntötte a két-
napos tanácskozás resztve-

tanacskozásukhoz. 
A meghívottak részére 

megkezdte előre kiküldött „A vallalati 
Országos gazdasági információs rend-

szer néhány kérdése" és ,A 
vállalaton belüli információ 
rendszerek szerepe a vál-
lalatvezetésben" című elő-
adásokat a szerzők: Kiss Im-
re, az MTA számítástechni-
kai intézetének osztályve-
zető helyettese, illetve dr. 
Ladó László kandidátus, a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
ipargazdasagi tanszékének 
tanára, mint előadók egészí-
tették ki. 

A vitaindító előadások 
után Marcsányi Zoltán. a 

iaiat főkönyvelője szólalt 
fel. 

A tanácskozás ma délelőtt 
folytatja munkájá t 

kasz június végéig tart. a 
második augusztus 25-től 
szeptember 5-ig. Amint a 
Művelődésügyi Minisztéri-

! umban elmondották, a köz-
I gazdasági technikumba je-
lentkezők közül elsősorban 
azokat veszik fel, akiknek 
munkaköre olyan, hogy an-
nak betöltéséhez szükséges a 
technikumi végzettség. A 
felnőttoktatási tájékoztató 
részletes felvilágosítást 
nyújt a beiratkozással, a ta-
nulással, a vizsgákkal kap-
csolatban és ismerteti a ta-
nulmányi szabadságra, va-
lamint egyéb kedvezmé-
nyekre vonatkozó tudnivaló-
kat. (MTI) 

érintettek a belvizek Csong-
rád megyében. Ennek na-
gyobb része rét és legelő, jó-
val kisebb a mezőgazdasági 
kultúrába bevont terület. Az 
elöntés a legintenzívebb a 
torontáli térségben — ahol 
másodfokú a készültség —, 
és valamivel kisebb mérvű 
a zákányszéki, domaszéki és 
algyői körzetben. 

A védekezés megfeszített 
erővel folyik: 

tizenegy szivattyútelep dol-
gozik éjjel-nappali műszak-
ban, s hét hordozható, ideig-
lenes szivattyú is működik. 
Ezek összesen az elmúl, hu-
szonnégy óra alatt 

több mint nyolc«~"-»ezer 
köbméter vizet 

emeltek át a Tiszaba. Ezen-

A vízügyi szakemberek 
a veszélyeztetett körzetek-
ben irányítják a munká-
kat. 

s a helyszíni szemlék alap-
ján jelentették, hogy fogy-
nak. 

apadnak már az esőtavak. 
Ez jelentős mértékben a 
megváltozott, kedvező körül-
ményeknek is köszönhető, 
annak, hogy a belvízvédelmi 
készültség elrendelése óta 
nem hullott számottevő csa-
padék. Az elmúlt harminc-
hat óra szinte nyáriasan 
meleg, napsütéses volt, s a 
délről érkezett langyos sze-
lek is párologtatták, apasz-
tották a vadvizeket. 

A Budapesti Nemzetközi 
Vasár alkalmával hazánkba 
látogatott szovjet kormány-
küldöttség K. T Mazuróv-
nak. a Miinsztertanács első 
elnökhelyettrwének vezetése-
vei kedden délután vissza-

Könnyűipari Minisztérium i utazott Moszkvába. A Feri-
csoportvezetöje. majd Beck 
Tamás, a Kenderfönó- es 
Szövőipari Vállalat igazga-
tó-főmérnöke mondotta el 
korrelerái umá t. 

Ebédszünet utan Radnai 
József, a Pénzügyminiszté-
rium szervezési és ügy vitel-
gépesítési intézetének igaz-
gatója. dr. Nikléczy György, 
az Egyesült Izzó közgazda-
sági igazgatója. majd Ré-
dei Ottó. a Rostkikészitő 
Vállalat számviteli főosz-
tályának vezetője ismertet-
te korreferátumát. 

A vándorgyűlés vitajában 
elsőnek dr Szabó László, az 
Építésügyi Minisztérium ku-
tatási és koordinációs inté-
zetének tudományos munka-

Húszéves a Gödöllői 

Agrártudoniányi Egvetem 
Kedden ha romnapos tudo- számos külföldi egyetem, il-

mányos ülésszak kezdődött a 
Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem központjában A 
megnyitó ünnepsegen meg je-
lent Losonczi íPál földműve-
lésügyi miniszter. Gservenka 
Ferencné. az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
Pest megyei pártbizottság el-
ső titkára, dr. Goszronyi Já-
rcm. az MSZMP Központi 
Bizottságának osztályveze-
tője, Badamim Balzsinjam. 
a Mongol Népköztársaság 
hazánkban tartózkodó föld-

letve főiskola képviselője, 
neves kutatók, egyetemi ta-
nárok. 

Losonczi Pa-I méltatta a 
mezőgazdasági szakemtoer-
kepzésben elért eredménye-
ket. hangsúlyozta, hogy 1950 
—1963 között az ország 64 
mi lliáid forintot költött me-
zógazdasagi beruházásokra. 
A mezőgazdasag 1964-ben a 
nemzeti jövedelemhez 18 sza-
zaiékos arányban járult hoz-
zá. A nagyarányú fejlesztés-

hegyi repülőtéren a magyai 
kormány nevében Fock Jenő. 
a Minisztertanács elnökhe-
lyettese, dr. Horgos Gyula 
kohó- és gépipari miniszter, 
valamint a Külügyminiszté-
rium és a Külkereskedelmi 
Minisztérium több vezető 
munkatársa búcsúztatta a 
szovjet vendégeket * 

Kedden a háziipari es nép-
művészeti szövetkezetek pa-
vilonjában Erdős József, az 
OKISZ elnöke nyújtotta át 
a szövetkezeti ipar 1964. évi 
legszebb tennék pályázatá-
nak díjait. 

* 

Ludovico Barattieri di San 
Pietro olasz nagykövet és 
dr. Stefano Spinetti pavilon-
igazgató. az olasz kereeke-

| delmi intézet képviselője 
; Emiiio Battista szenátor, 
j olasz külkereskedelmi állam-

titkár jelenlétében fogadást 
' adott az olasz pavilonban. A 
i fogadáson megjelent dr. Ko-

vács István, a kohó- és gép-
ipari miniszter első helyet-
tese, Szilágyi Béla külügymi-
niszter-helyettes. Baczoni Je-
nő külkereskedelmi minisz-
terhelyettes. a magyar poli-
tikai és gazdasági élet számos 
más vezetője. A fogadás szí-
vélyes légkörben zajlott te. 

művelésügyi minisztere, to- ben megfelelő mértékben ré-
vábbá a hazai egyetem, tu- szesültek felsőoktatási szer-
tíományos intézmények és veink is. 

Franz Grohs. a Reming-
ton-Univac cég bécsi képvi-
seletének igazgatója kedden 
az újságíróknak bemutatta a 
cég érdekes kiállítási anya-
gát. Hanan Akavia, Izrael 
állam budapesti követeégé-
nek másodtitkára kedden 
bemutatta az újságíróknak a 
nemjetek csarnokában elhe-
lyezett izraeli pavilont. 

Sok csodálója van a Budapesti Nemzetközi Vásár Könnyűipari pavilonjában a Pa-
mutnyomóipari Vállalat árubemutatójának. A színek és minták sokasága megkapja 
a nézőket, különösen a nők szemlélik nagy érdeklődéssel a vállalat szép mintás ter-
mékeit, amelynek alapanyagál a többi között a szegedi textilmüvekben is készítik 

Mr szem-szájnak in-
gere! Nem túlzás 
Sok ezer látogató 
igazolhatja ezt, ha 
majd végigsétál a 
Budapesti Nemzet-
közi Vásáron. A sze-
met, értelmet gyö-
nyörködtető gazdag 
pavilonokban hosszú 
órákat lehel időzni. 
De mit ér egy vásár 
lacipecsenye és jó-
féle itókát nélkül? 

Így gondolkozott 
a vásár vezetősége 
is, amikor 18 ven-
déglátóhely műkö-
dését biztosította. 
Sercen a zsír, pattan 
a virsli, incsiklando-
zó illatok szállnak. 
Ki tud ilyenkor el-
lenállni? 

Alighogy betépünk 
a vásár területére, 
máris a Balaton Ét-
terem reprezentatív 
kerthelyisége csaló-

Izek és UaHCfulatak 
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gat. ízléses dekorá-
ciója a vitorláshajó, 
a halászhálóból font 
kerítés, valódi Bala-
ton-parti hangulatot 
teremt. Jó segítői 
ennek a kiváló Ba-
laton melléki borok 

Nem lesz könnyű 
a választás a nézelő-
désben megfáradt 
vándoroknak, hol pi-
henjék kí magukat 
A Mátyás Pince az 
idén is kitett magá-
ért. A legjobb sza-
kácsok már készítik 
a híres halászlevet, 
és a legkülönbözőbb 
hal különlegességeket. 

No persze, nem-
csak enni-inni érkez-
tünk ide. a MOKÉP-
pavilonban minden-

nap filmvetítés, vi-
dám vetélkedő szó-
rakoztatja majd az 
érdeklődőket. Idén 
megduplázták a pa-
dok számát is, a Vá-
rosligeti tó árnyas 
fái alatt mindenki 
kedvére kipihenheti 
a vásári fáradalma-
kat. Sok szakember 
már előre örül, hogy 
a Vajdahunyad vá-
rában a vásár egész 
tartama alatt szak-
filmeket vetítenek. 
Így a látott kiállí-
tási tárgyak közül 
sokkal alaposabban 
megismerkedhetnek. 

S mire leszáll az 
este és felgyúlnak a 
kiállítás fényei, bi-
zonyára megtelik a 

Drink Bár is. Kokté-
lok, pezsgőspoharak 
koccannak, emelke-
dik a hangulat. A 
tavaly már nagy si-
kert aratott indonéz 
vendéglő idén is a 
tó szigetén várja a 
vendégeket. Roman-
tikus környezetben 
népi viseletbe öltö-
zött felszolgálók kí-
nálják az indonéz 
étel- és italkülönle-
gesscgeket. 

Sorolhatnánk még 
tovább, milyen „kel-
lemességek" várnak 
a látogatókra. Ehe-
lyett inkább azt 
ajánljuk. győződjék 
meg ki-ki — ha 
módjában áll — sze-
mélyesen és vigyen 
magával vásárfia-
ként kellemes, felejt-
hetetlen élményeket. 

Regős István 

Külkereskedelmi 
megállapodások 

A Magyai' Népköztársaság 
és a Bolgár Népköztársaság 
Külkereskedelmi Miniszté-
riumának delegációi az 1965. 
évi kiegészítő áruszállítá-
sokról tárgyalásokat folytat-
tak Budapesten. A tárgyalá-
sok eredményeképpen ked-
den kiegészítő jegyzőköny-
vet írtak alá. 

* 

A külügyminisztériumban 
május 25-én Mód Péter, a 
külügyminiszter első helyet-
tese és Malcolm Norman 
Bow. Kanada magyarországi 
rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete kicserélte a 
Magyar Népköztársaság kor-
mánya és Kanada kormánya 
között aláírt kereskedelmi 
megállapodás megerősítő 
okiratait. 

* 
A Magyai" Népköztársaság 

és a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság kor-
mányának megbízottai mi-
jus 16-tól 25-ig Budapesten 
tárgyalásokat folytattak 
vám-együttműködési egyez-
mény megkötéséről. 

A megkötött vám-együtt-
működési egyezmény bizto-
sítja a két ország között 
megnövekedett áru- és utas-
forgalom vám-eljárásának 
egyszerűsítését és meggyor-
sítását. 

Három megye háromszáz 
szakembere Szegeden 

Készletértékesítési ankétot r e n d e z e t t 
a Műszaki Anyag* és Gépkereskedelmi Vállalat 

Az indokolatlanul felgyűlt 
árucikkek, alkatrészek és 
más készletek hasznosításá-
nak elősegítésére a z idén 
több intézkedés is született, 
de a vállalatok eddig még 
nem éltek eléggé az általuk 
nyújtott lehetőségekkel. Ezért 
jelentős, hogy a Kender-
fonó- és Szövőipari Vállalat 
közelmúltban lebonyolított 
anyagbörzéje . után tegnap, 
kedden a Műszaki Anyag-
és Gépkereskedelmi Vállalat 
készletértékesítési ankétot 
rendezett Szegeden, a 
Hungáriában. Az ankétnak 
kettős célja volt: egyrészt 

i elősegíteni a felesleges kész-
letek. az elfekvő áruk érté-
kesítéséről szóló rendeletek 
helyes értelmezését és al-
kalmasását. másrészt gya-
korlati segítséget nyújtani 
ehhez a tevékenységhez. 

Az ankétra három megyé-
ből, Bács-Kiskunból, Bé-
késből es Csongrád megyé- ] 
bői 270 ipari, építőipari. ! 
közlekedési. mezőgazdasági j 
állami vállalat és szövetke- ! 
zet közel háromszáz szak- j 
embere jött el. s részt vet- ! 
tek ra j ta a Nemzeti Bank. 

# Nagy érdeklődés 

# Pontos lista 

# Gyakorlati 
támogatós 

a Beruházási Bank es a ta-
nácsok illetékes képviselői 
is A nagy érdeklődésre jel-
lemző. hogy 78 vállalat — 
közöttük a szegediek egy 
része is — már pontos lis-
tával érkezett; melyen téte-
lesen feltüntette felesleges 
készleteit. 

A jelenlevőknek Földiák 
János, a MAGÉV főosztály-
vezetője adott tájékoztatást 
a felesleges készletek, álló-
eszközök és anyagok meg-
szüntetésével kapcsolatos 
rendeletekről. különöskép-
pen arról a februárban 
megjelent pénzügyminiszteri 

és tervhivatali közős utasí-
tásról, mely az idei évre 
nagy kedvezményeket bizto-
sít az elfekvő készleteket 
értékesítő vállalatoknak. 

A tájékoztató utón töb-
ben kérdéseket tettek tel a 
készletértékesítési lehetősé-
gekkel kapcsolatban, majd 
az ankét végén a vállalatok 
képviselői konkrét tárgyalá-
sokat folytattak a MAGÉV 
szakembereivel. Ezen a hé-
ten a MAGÉV Budapestről 
érkezett munkatársai a be-
nyújtott igények alapján 
sorra látogatják Szeged és 
a megye vállalatait, s gya-
korlati támogatást nyújta-
nak a felgyűlt készletek el-
adásához vagy azok megvá-
sárlásához. Hasonló jellegű 
munkát az idén már négy 
megyében végzett a Műsza-
ki Anyag- és Gépkereske-
delmi Vállalat. 

Jelentkezések a dolgozók iskoláiba 
A dolgozók általános ép 1965—66-os oktatási évre. A 

középiskoláiba már megkez- . , 
dód tek a jelentkezések az t e i v e t e , e k e t * * ütemben 
• . bonyolítják le: az első sza-

0 AZ ALFÖLD ÜJ ÜZEMÉBEN. Az iparosodó Alföld 
ú j nagyüzeme az orosházi üveggyár. A fiatal üzem évente 
már 110 ezer tonna üveget termel. Képünkön: szabják 

a táblaüveget a korszerű gyárban 

Fogynak az esőtavak 
Tizenegyezer holdat érintettek a belvizek 

Az Alsó Tisza vidéki Víz-
ügyi Igazgatósag jelentése 
szerint 

tizenegyezer holdat 

kívül a csatornák — közvet-
len leeresztéssel — kétszáz-
negyvenezer köbméter víz-
től szabadították meg a föl-
dekel. 
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