Megkezdte tanácskozását
a budapesti pártértekezlet
Ma délelőtt az Egyesült Izzó művelőd e t házáhan megkezdődött a budapesti
üzemek, vállalatok, hivatalok és intézmények, valamint a lakókörzeti pártszervezetek kommunista küldötteinek kétnapos értekezlete. A tanácskozáson
csaknem 4500 pártalapszervezet
képviseletében körülbelül 600 küldött vesz részt.
A tanácskozáson részt, \-ett. és aiz elnökségben foglalt helyet Kádár János.
az
MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Gáspár Sándor, Nemes Dezső, So-

mogyi Miklós, Szirmai István, az MSZMP
Politikai Bizottságának
tagjai, Németh
Károly, a budapesti pártbizottság első titkára,
A tanácskozást Venéczi János, a, budapesti pártbizottság titkára nyitotta meg,
majd Németh Károly, a pártbizottság első titkára szóbeli kiegészítést fűzött a budapesti pártszervezetek 1962 óta végzett
munkáját összegező írásos jelentéshez,
majd megkezdődött a vita a pártbizottság beszámolója felett.

Cél: az építési idők csökkentése
Kongresszusi

A pártkongresszus tiszteletére az KM Csongrád megyei
Állami Építőipari Vállalat 94
brigadja. összesen másfél ezer
dolgozója tett
felajánlást,
Ezekr.ek
a vállalásoknak
nagv részét már becsüléttel
teljesítették is. Most, a közelgő pártkongresszus tisztelétére a vállalat hét munkahelyének dolgozói elhatározták,
hogy
novemberben
kongresszusi műszakot tartanak az éves vállalásokon túl
annak érdekében, hogy a
fontos ipari, illetve lakásépítkezéseknél csökkentsék
az építési időket, megtartsák a határidőket.
Szegeden a Bécsi körúti lakarepítkezeseknél a nyáron
középblokk és cementhiány
miatt elmaradás volt a muru
kálatokban. Ennél az építkezésnél a dolgozók vállalták,
hogy ezt az elmaradást megszüntetik.
A kongresszusi

Költöznek

műszakok

műszakok következtében a
„C" jelű épületet már át is
adták, a „D" jelű épületet
november 15-re, határidőre
készítik el. a „J" jelű épületben pedig húsz lakást
1967 első negyedéve helyett
ez év december 22-re elköszítenek. így
Szegeden a kongresszusi
műszakok
következtében
172 lakást adnak át határidőben,
illetve határidő
előtt.
Ugyancsak a kongresszusi
műszakokra tett vállalásokban szerepel, hogy a Il-es
számú kórház kazánházát
december 20-a helyett a
pártkongresszus kezdetének
napjára elkészítik. Hódmezövásárhelyen a Divat Kötöttárugyárnál dolgozó építőmunkások vállalták, hogy
a szociális épület emeletráépítését egy héttel a határidő
előtt befejezik. A Felsőfokú

a

pálmák

Szorgos munka az új kertészeti
Még a nyáron került, nvilranosságra,
hogy
jövőre
megkezdik Szegeden a Magyar Tudományos Akadémia
biológiai
kutatóintézetének
építkezéseit. \ nagy jelentóségű beruházás meg valósitására az újszegedi Odeszsza körúton levő kertészeti
telephelyet jelölték ki. Ekkor közölték a városgazdáikodási vállalattal, hogy a
hat holdon elterülő kertéezetet át kell telepíteni végleges helyére, a Kállai-liget
nre llé
Az
akadémiának
1967. április l-ig rendezetten kell rendelkezésre bocsatani az építkezésre szánt
területet
Dobó
István
kertészeti
részlegvezető
irányításával
július végén fogott hozzá
Hajós Sándor építőbrigádja
a bontási munkákhoz.
A
bontott anyagot és a mozgatható üvegházakat folyamatosan szállították át az
űj telephelyre, s szeptember
közepén
már ezekből
az
anyagokból meg ts kezdték
az építést. Nagy volt az iz*alom, ho-v meddig tart a
kedvező időjárás, s még azalatt az idő ala.tt képesek
lasznek-e
átszállítani
a
rendkívül értékes és hidegre érzékeny délszaki dekorációs növényeket. A kertészeti dolgozók azonba.n Pálmai Gyula telepvezető irányításával minden munkában együttműködtek az építőkkel. Ennek eredményeként november l-re üvegtető alá került a hatalmas
pálmanáz. elkészült a 2100
négyzetméter
alapterületre énülo
növényház alapozása, tetövazainak
felszerelése. Közvetlen befejezés előtt áll az ideiglenes
kazánház építése, s hamarosan beszerelik a ' kazánt,
hogy
ielöbb fűteni tudjanak az üvegek alatt.
Először a pálmákat költöztetik at, s a napokban,
amikor ezt a munkát
elkezdték, építők és kertés-ek egyaránt megkönnyebbültek: sikerül elkerülni a
kártevő fagyot. Az áttelepítés és az ép' ; tovább is
folyamatosan
történik,
ugyanakkor az Odessza kör-

az építőipari

telepen

úton sem szünetel a bontás. Az új telepen megkezdték 10 ezer hortenzia hajtatását, hat üvegházban pedig bimbóban díszlik 25 ezer
szál rózsa. A legszebb taIán mégis a nagy gyöngédseggel
gondozott 21 ezer
tő fehér, sárga, lila virágoktól sűrű krizantémmező,
amely a közelgő névnapokra ígér kellemes meglepetést.
Októberben 65 ezer
tulipánhagymát telepítettek,
s a dugványok máris szépen fejlődnek.
Az új kertészeti
telepen
állandóan
nagy a síirgésforgás, szorgalmas, virágszerető emberek serénykednek
kedvenceik mielőbbi bdztonságba helvezesen.

vállalatnál

Mezőgazdasági
Technikum
„5"-ös jelű épületét 1967.
augusztus 1 helyett, az idén
november 25-re elkészítik.
Kisteleken öt nappal hamarább, már november
25-rc befejezik az új sütőüzem építését.
Makón a gimnázium felújítását egy hónappal
hamarabb, november 30-ra elvégzik. Szentesen a járási tanács épületének tetófelújítási
munkálatait december 30
helyett november 25-re élvégzik
A novemberi kongresszusi
műszakokhoz csatlakozott a
vállalat szegedi központi telepének
lakatos és asztalos részlege is.
Az itt dolgozók vállalták,
hogv az említett munkákhoz
szükséges lakatos és asztalosipari termékeket időben
biztosítják.

Sajtóértekezlet
a VDK
nagykövetségén
Tegnap délelőtt sajtóértekezletet rendezett a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövetsége. Hoany Luong nagykövet
tényeket, adatokat sorolt fel
azokról a háborús bűnökről,
amelyeket az
amerikaiak
Vietnamban
elkövettek.
Ugyanakkor — ugyancsak
tényszerű adatok
felsorakoztatásával
— ismertette
a vietnami nép hősi harcának eddigi eredményeit,
a
betolakodó
ellenségre mért
csapásait. Megköszönte azt a
baráti támogatást, amelyet
Magyarországon a vietnami
nép felszabadító harcához
eddig nyújtott.

November

7-e

Ünnepségek,
kitüntetések, jutalmak
Tegnap ismét több szegedi
üzemben emlékeztek
meg
november 7-ről, s ebből az
alkalomból tüntették ki és
jutalmazták meg a munkában élenjáró dolgozókat is.
A Kenderfonó
és Szövőipari Vállalatnál a Könnyűipar Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta _ Ábrahám
Imréné ügykezelő. ^ Balogh
Lajosné
könyvelő,
Joó
György újítási csoporlvczetö. A központi gyár dolgozói közül ugyanebben a kitüntetésben részesült Csiszár
Géza cérnázó főművezető,
Fekete Nagy Lászlóné bérelszámoló, Goda Imre segédművezető, Horkai
Vilmos
műhelyi főművezető,
Melegh Józsefné szövőnő, Mihály Lajos áruátvevő, Molnar I. Jánosné cérnázó, Petrí Józsefné címkéző, Simon
Nándorné szövőnő.
. r, „ •, • . . . t- i. . .
A Rostkikeszito
Vallalatnal a Könnyűipar Kiváló
Dolgozója kitüntetést Juhász

A 85—90 Celsius-fokos víz,
miután végigjárta a lakasokst, még mindig 55 Celsius
hőmérsékletű volt, mikor a
Tiszába ömlött. Ezt a luxust
nem engedheljuk meg magunknak, tehát a „korán" elfolyó vizet hasznosítani kell.
Erre dolgoztak ki tervet,
amelyet most megvalósít a
fürdő vállalat, a lakóházakhói kijövő hévizet felfogják
és mintegy 850 méter hoszszú csőrendszeren keresztül
árterületen visszavezetik
az
újszegedi
medencehez. Ehhez a nagyarányú

László termelési osztályve- ünnepséget tartottak a Petőzető, Nagy Béla üzemvezető, fi Sándor vasutas kultúrMagyar György művezető, otthonban. Ebből az alkaHudák Imre fögépész, Ken- lomból hetvennégy rinlgozódes László művezető, Varga nak adták át a Kiváló DóiPál csoportvezető, Pék Jó- gozó jelvényt és oklevelet. A
zsef bádogos, Sarvajcz Ist- vasutasok ünnepségén részt
vettek az ideiglenesen hav án vontatóvezető.
Kiváló Pénzügyi Dol- zánkban tartózkodó szovjet
A
g ^ ó kitüntetést Mészáros alakulatok képviselői is.
Jánosné, az Állami BiztoAz üzemekben
értékelték
szocialistabrigád-mozgas j(,; megyei igazgatóságának a
dolgozója kapta meg.
lom eredményeit is, s a
a 10. számú AKÜV dol- legjobbakat pénzjutalomban
gozói közül hetvennégyen a részesítették az ünnepi pártBalesetmentes Közlekedésért napokon.
jelvényt kapták. Az ötszázA szegedi megyei jogú vikilométer baleset nél- rosi tanácsnál rövid ünnepezer
küli megtételéért I. fokoza- ség keretében dr.
Biczó
tú, emlókplnkcttet Fazekas György, a végrehajtó bizotti m r e ) Mórád Mihály, Nóg- ság elnöke
kitüntetéseket
János, Puskás András, adott át november 7. alkalrádi
Tóth I. Imre, Tóth VII. Ist- mából. Dr. Józsa Katalin,
Rozsnyai Sándor, Ko- a városi tanács főelőadója,
v án,
László és Török Antal Juhász Imréné, a szegedi I.
vács
nyerte el.
kerületi tanács főelőadója,
A ruhagyárban Komáromi és dr Bán Ferenc, a szegedi
Károly termelési osztályve- III. kerületi tanács igazgazptfi a K i v á , ó ü j í t ó j e l v é n y t á s i
OS7 . t ái y ának vezetője a
ezüstfnkozatát kapta.
Tanács Kiváló Dolgozója fciA MÁV dolgozói
közös tüntetésben részesült.

Növényvédelmi légibrigád
a szegedi járásban
A növényvédelem a gazdálkodás
mind
fontosabb
részé ve válik a szegedi járásban is. A hagyományos
módszereken túl, az agrotechnika legújabb eszközeit
is igénybe veszik a növénykül túrák védelméhez. Most
a repülőgépek kapnak mind
nagyebb szerepet a vegyszeresésmél és a műtrágyázásr.ál. Eddig a megyében és a
stzegedi járásban is csak alkalomszerűen dolgoztak a
budapesti Repülőgépes Növényvédelmi Szolgálat légi
brigádjai és legtöbbször a
pilóták döntöttek a munkahelyeket illetően. Elsősorban
oda mentek gépeikkel, ahol
a legjobb körülményeket teremtette meg a tsz az ellátás
és a munkafeltételek tekintetében.
A közelmúltban azonban
egy olyan utasítás látott
napvilágot, hogy a megyék
vegyék át a repülőgépes brigádok irányítását és a járási
tanácsok bevonásával döntsék el. hogy egy-egy időszakban hol folytassák a védekezést. fgy lehetőség nyílik
arra, hogy a legveszélyeztetettebb helyekre irányítsák a
gépeket. A megve a következő évben egy újabb repülőgépes brigádot kap, ami-

Egymillió forint hévizes gyógyfürdőre
Szeged természeti kincse, a
nagy mélységekből fölvezetett hévíz kitűnően bevált
Újszegeden a lakások fűtesőre. De másképpen is az
ember szolgálatába állítótták, mert mint kiderült a
vcgyelemzéseknél: különféle
hasznos ásványi anyagokat
tartalmaz, s ennélfogva különösen a mozgásszervi betegségben szenvedők látják
nagy hasznát. A Szegedi
Fürdők és Hőforrás Vállalat erre a megállapításra
alapozott, amikor az újszegedi
versenyuszodában jelentős beruházással létrehozott egv száz férőhelyes ülőmedencét, hogv azt télen,
nváron használhassák a gyógyulásukat kereső betegek.
Ezt a közkedvelt és sok
száz ember által látogatott
hévizes fürdőt most nyitotta
meg és ezután folyamatosan
üzemelteti a fürdő vállalat,
ugyanakkor a nagymedencét is használhatják a látogatók. amelyben a víz 24—
iR Celsius-fok hőmérsékletű
lesz. A hévíz további felhasználásának érdekében a
fürdő vállalat most terven
felüli munkaként nagvarárivú kivitelozésbe fogott. Az
Odessza lakótelepi házakat
főtó víz Ugyanis eddig haszontalanul elfolvt a Tiszába. miután hőmórséklrte egv
részét „leadta' a lakásokba.

alkalmából

munkához eléggé későn fógott a fürdő vállalat, ugyanis
a tervek elkészülte után
csak most kezdhettek az 1
millió forintos
kivitelezéshez, amelyet december 31-re
be is akarnak fejezni. Dicsérétes ez a munka annál is
inkább, mert a kivitelezéshez a fürdő vállalat sem béralapot, sem munkáslétszámot
külön nem kért, meglevő állománvávat hajtja végre a
megfeszítő feladatot. Ugyanakkor a partfürdőn és az
úszóházakon a soros munkák
sem szenvednek hátrányt.

nek vásárhelyi központtal a
szegedi járás feketeföldi vidéke lesz a munkaterülete,
Két repülőgép dolgozik majd
a járás területén főleg Tápé
és Kü bek háza vidékén. Öszszosen hat gép kap a jövőben munkát a megyében ós
ezekben a napokban folytatja egy brigád a termelőszövetkezeti repülőterek kijelölését. Olyan területeket kerésnek leszállóhelyként, ahol
sem magasfeszültségű vezeték. sem tanyaépület nincs a

Szegedi

kiállítások

Bod László festményei
Tegnap délután
a Képcsarnok Vállalat Kárász utcai boltjában Stolcz
Erik
Munkácsy-díjas festőművész
megnyitotta Bod László festőművész kiállítását.
A művésznek
1958-ban
Helsinkiben, 1960-ban Budapesten, 1965-ben
Németorszagban volt önálló kiállítása. Most bemutatott képei
vérbeli
festőt
mutatnak,
olyat, aki bőkezűen bánik a
szakmája nyújtotta lehetőségekkel és eszközökkel. Témái változatosak:
gazdag
színvilágú táj és városképei,
csendéletei és bibliai-történeti tárgyú kompozíciói mégis ugyanazt
a törekvést
fejezik ki: a festőnek a világhoz, az embereknek
és
sajátmagának a megértéséhez. a szín és a forma útján
kell eljutnia.
Az itt szereplő képek zöme — néhány kivételtől, például az Alföldi búzamezőktői eltekintve — az elmúlt
két év termése. Közülük is

kiemelkednek a legújabbak,
a szürrealisztikus Csendélet
lopotnkkel, a
Napraforgók,
az önéletrajz, A barbár és
költőien megfogalmazott intim hatású kisformájü képei
a Halászok, Nyár,
Jónás.
Ha tetszik, szimbolikusnak
is tarthatjuk néhány képét,
a Csendélet, korhadó
fával
címűt például. Ez a kép egvszerre jelenti azt amit konkrétán ábrázol, és általában
az elmúlást. Kopár finn tziget című képe jó példa a"ra,
hegyan lehet a kopárságot
nagyon is élő, dús színvilágga! kifejezni.
Mostanában
sok
festő
mintha elfeledkezne arról,
hogy keze ügyében van a
paletta és az ecset, a kép
sikja helyett gyakran csak
a gondolat síkján mozognak.
Bod Lászlónál ettől
kell félni, a világról szerzett
információit éppúgy.
mint
saját belső történéseit, featöi
eszközökkel tolmácsolja
Kulka Eszter

Tópai Ferenc szobrai

Figyelemre méltó alkotásokkal jelentkezett
Tápai
Ferenc szobrász, a Fém feldolgozó Vállalat II. sz. telepének dolgozója. A november 7-e tiszteletére rendezett. tegnap megnyílt „házi
kiállítás" jószándékú és tehetséges művészi képet mu| lat. Tápai keresi, kutatja az
anyagkifejezési formáit és a
a kerültek a kóstol- maga formanyelvét. Igv azAz
íróasztal véleményüket
mészkő, márfózt.jé- gató „zsűri" elé. tán bazalt,
szerepét is betöl- kollégá.c
tötték tegnap es- röl. Olyan levesek
A bemulató, s vány, ólom, réz őrzi kompote 5 óra után a és
főzelékfélék az utána követ- zícióit, a szobrokat, s domszegedi Semmel-. kerültek a tányé- kező konzultáció borításait. Szobrai közül a
weis-köllégium
rokra. amelyeket célja az volt, hogy
ebédlőjében,
az különféle
zöld- a vállalat veze- legf.gyelemre
méltóbb a
ízlésesen, szépen
tői megismertes- harmonikusan összefogott —
ségszárítmaterített
asztalok. nyokból, porokból sék az
illetékeAkik a terítékek- készítettek a vál- seket az új, ,sok
hez ültek — az lalat
szakácsai; előnnyel rendelAlföldi
Üzemi a
készítméA Magyar Nemzeti Gakaralábépe- kező
Vendéglátó Válla- hely. a szárított nyekkel, kikérjék léria és a Móra Ferenc Múlat
szakácsai, kelkáposzta, zöld- vé lemén vüket, ja- zeum a Nagy Októberi Szoüzemvezetői, s a bab, sárgarépa, és vaslataikat. A be- cialista Forradalom 49. évbemutató meghí- társaik a torma- mutatót
egyéb- fordulója alkalmából
emvott vendégei —
ként már több lékkiállítást
rendez
Pór
étkezés közben fel dara, a
paradi-, városban sikerrel Bertái an, a nagy kommuis jegyezték szakcsompaprika-po>r rendezitek meg.
nista festőművész alkotásai-

Zcltfsésleves és iegyzetfömb

közelben, de megoldható »
műtrágyák, vedöszerek tárolása és a vízellátás,
Jövőre egyébként egy új
szovjet gépet is kap a megye
15 mázsás teherbíró képesseggel, míg a mostani léngyei gépek öt mázsás hasznos terheléssel repülnek. A
kilátások szerint 50—60 megvebeli közős gazdaság köt
szerződést repülőgépes növénwédelerore, beleértve »
szegedi
járás
feketeföldi
tsz-eit is.

tipikusan szobornyelvű
—
Bánat című köszobra, a stilizált Pianó ólomfigurája s
az érdekes, inkább
elvont
mondanivalót tükröző Intenczió I. II.
Egyébként sok az általános eszmék szimbolizálását
képviselő szoboresoporlozat,
megoldásaikban
több-kevesebb sikerrel,
A 35 éves Tápai Ferenc
..műkedvelő" művésze
a
szobrászatnak. Eddig festett,
s
mindössze egy éve tanítv nya
?
, a Tábor utcai Képzomuvesz
Korben
Tapai
szobrászművésznek,
Antal
j. a .

Pór Bertalan emlékkiállítás
ból. A kiállítást november
6-án, vasárnap déli 12 orakor a múzeum Horváth Mihály
utcai
képtárában
Oelmacher Anna mütörténész, a Magyar
Nemzeti
Galéria
osztályvezetője
nyitja meg.
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