
Vélasziási itögysvüés Pusztaszeren 
fFolyíaíás az 1. oldalról.) 
a kormány, a Hazafias Nép-
front programját, s készek 
annak megvalósításáért to-
vábbra is dolgozni. 

• 
A késő délutáni órákban 

Pusztaszerre utazott Komó-
csin Zoltán, Győri Imre tár-
saságában. Pusztaszeren 
Csápenszki István, az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottságának első titkára, Se-
bők József, a községi tanács 
vb-elnöke, Bitó Antal, a 
községi pártszervezet titká-
ra, dr. Varga Béla, a Haza-
fias Népfront pusztaszeri bi-
zottságának titkára, továbbá 
a termelőszövetkezetek elnö-
kei, brigádvezetői s ty>-t-~"-
fogadták. Az üdvözlő szavak 
után Komócsin Zoltán i.s a 
kíséretében levő megyei, já-
rási és községi vezetők men-
tekintették az új iskolát. Itt 
Iván Antal, az iskola igazga-
tója és úttörőlányok cso-
portja fogadta. Szeri Ibolya 
VI. osztályos úttörő meleg 
szavakkal köszöntötte Csong-
rád megye 4. országgyűlési 
választókerületének képvise-
lőjelöltjét, aki Pusztaszer 
képviselőjelöltje is, s aki 
többször felemelte szavát az 
itteni új iskola megépítésé-
é r t „Mi, úttörők, ígérjük — 
mondotta Szeri Ibolya —, 
hogy vigyázunk új iskolánk-
ra." 

A nagygyűlés előtt Komó-
csin Zoltán és Győri Imre 
beszélgettek a fogadásukra 
összegyűlt községi vezetők-
kel, termelőszövetkezeti el-
nökökkel, tagokkal, ö k mon-
dották el a többi között, 
hogy az elmúlt gazdasági év-
ben a termelőszövetkezetek 
sokat erősödtek, s még na-
gyobbat szeretnének előbbre 
lépni 1967-ben, amikor a 
község három termelőszövet-
kezetének 6000 hold új sző-
lőtelepítéséből több száz 
hold fordul termőre. H® ta-
súlyozták a termelőszövetke-
zeti vezetők, hogy ma már 
a tsz-tagok látják, helyesen 
cselekedtek, amikor a szö-
vetkezeti gazdálkodás útját 
választották. Jó, hogy ma 
már egyre több fiatal kéri 
felvételét a termelőszövetke-
zetekbe. A zárszámadóst kö-
vető napokban 16 fiatal kér-
te fe lvételét 

A Hazafias Népfront köz-
ségi bizottsága által ren-
dezett választási nagygyűlé-
sen több mint 300-an vettek 
részt, a falu és a környező 
tanyavilág lakói. A művelő-
dési ház nagyterme szűknek 
bizonyult, sokan álltak az 
udvaron is. 

A nagygyűlést dr. Varga 
Béla, a Hazafias Népfront 
községi bizottságának elnöke 
nyitotta meg, majd Komó-
csin Zoltán szólt a válasz-
tókhoz. 

Komócsin Zoltán nagy fi-
gyelemmel kisért beszédé-
ben számba vette munkánk 
eredményeit, s ugyanakkor 
szólt gondjainkról is. Rész-
letesen vázolta gazdasági 
életünk kérdéseit és foglal-
kozott a mezőgazdaság hely-
zetével, feladataival. Té-
nyekkel és nagy figyelmet 
keltően beszélt a4 ország-
gyűlési és tanácsi választá-
sok jelentőségéről. Végül a 
nemzetközi élet fontosabb 
kérdéseiről adott ismertetőt. 

Nagy tapssal fogadott be-
széde közben a jelenlevők 
közül többen nemegyszer 
„úgy van, igaza van!" köz-
bekiáltásokkal erősítették 
meg szavait. 

A meghitt hangulatú gyű-
lés után Komócsin Zoltán és 
Győri Imre még hosszasan 
beszélgetett a pusztaszeri 
emberekkel. Nyíltan, őszin-
tén, kölcsönös bizalommal. 

M. S. 

Képviselőjelölt 
Ottömösön 

Tóth Szilveszterné, a sze-
gedi járás 2. országgyűlési 
választókerületének képvi-
selőjelöltje, a zákányszéki 
községi tanács vb elnöke 
pénteken délelőtt Öttömösre 
látogatott. Részt vett a hely-
beli Magyar László Tsz gaz-
dáinak zárszámadó közgyű-
lésén, ahol beszédet mon-
dott. Elemezte többek kö-
zött a mezőgazdaság sok-
oldalú feladatát, mely az 
MSZMP IX. kongresszusa 
határozatának teljesítéséből 
hárul a mezőgazdaságra, 
majd az országgyűlési kép-
viselő és tanácstagi válasz-
tások jelentőségét méltatta. 

Minlaíír 

aMed cor újdonsága 
Gyártmányai korszerűsíté-

se érdekében több nyugati 
céggel is üzletet kötött a 
Medicor. A Siemenstől vá-
sárolt licenc alapján, minia-
tűr röntgenkészülék próba-
sorozata készül. A Debrece-
ni Orvosi Műszergyárban a 
Renotex francia cégtől vá-
sárolt gépsort helyeztek 
üzembe az úgynevezett 
autramatikus (roncsolásmen-
tes) sebészeti varrótűk gyár-
tására. A Medicor az idén 
összesen 37 féle új cikk 
gyártását kezdi meg. 

LegHaqvobb exportálónk 
a konzervgyár 

A termelő vállalatok part-
nerei lehetnek egymásnak 
is, amikor termékeiket to-
vábbi feldolgozásra, illetve 
felhasználásra adják el, de 
partnere a gyártó cégnek a 
készletező vállalat, a bel-
és a külkereskedelem, eset-
leg közvetlenül a lakosság. 

Szegednek és környéké-
nek ipara zömmel a belke-
reskedelem számára termel. 
Az Alföldi Bútorgyár példá-
ul összes termelésének 90 
százalékát, a Tisza Bútor-
ipari Vállalat 92, a vásár-
helyi kötöttárugyár pedig 73 
százalékát adja el a hazai 
kereskedelemnek. 

A vízrendezés és be'vizvedelem 
a K N E B eiott 

Pénteken ülést tartott a golt, szoros és hatékony 
Központi Népi Ellenőrzési együttműködést igényel a 
Bizottság. A bizottság meg- vízrendezéssel foglalkozó ál-
vitatta és elfogadta a fo- lami szervektől, a vízgazdál-
gyasztói árak ellenőrzésével kodási társulatoktól és az 
kapcsolatos irányelveket anyagilag nagymértékben 
Képviselve a lakosság érde- érdekelt gazdaságoktól. A 
keit, ez lesz a népi ellenőr- vizsgálat egyik fontos meg-
zés egyik fontos feladata a állapítása, hogy a mezőgaz-
következő években. A KNEB dasági üzemeken belül a bel-
ezután megtárgyalta és el- víz-védekezési feladatok 
fogadta a vízrendezés, a bel- megoldását a legtöbb he-
vízvédelem és a vízkárelhá- Íven egyszerű módon, külö-
rítás vizsgálatáról készült nösebb anyagi ráfordítások 
összefoglaló jelentést. nélkül is, csupán a hozzá-

A KNEB által elfogadott értő, jó gazda gondosságával 
jelentés megállapítja, hogy e l ° lehet segíteni. 
a belvízrendezés ütemének l e

A e T t S ^ I * hi t i" 
meggyorsítása fontos nep- konyább munka anyagi és 
gazdasági érdek és összehan- személyi feltételeivel. (MTI) 

Iparvállalatok megrende-
lésére is jelentős termelés 
folyik Szegeden és környé-
kén. A Rostkikészítő Válla-
lat például termelésének fe-
lét, a Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat 36 százalékát, 
a Húsipari Vállalat 22, a 
Tejipari Vállalat pedig ter-
melésének 43 százalékát ad-
ja el az iparnak. 

Üzemeink jelentős szere-
pet játszanak hazánk ex-
portjában is. Van olyan gyá-
runk, — a Szegedi Konzerv-
gyár — amely összes terme-
lésének több mint a felét, 
59 százalékát külföldön ér-
tékesíti a vásárlók legna-
gyobb megelégedésére. Ter-
melésének 44 százalékát ex-
portálja a Paprikafeldolgo-
zó Vállalat, 21 százalékát a 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat, s 23 százalékát a 
vásárhelyi kötöttárugyár. 

Tudományos 
békekonferencia 

Debrecenben 
Az Országos Béketanács 

tudományos bizottsága és 
helyi szervei, valamint tu-
dományos intézetek pénte-
ken tudományos békekonfe-
renciát rendeztek Debrecen-
ben. A tanácskozáson csak-
nem száz tudományos ku-
tató, egyetemi tanár, peda-
gógus vett részt. 

Dr. Bognár Rezső, Kos-
suth-díjas egyetemi tanár, a 
Hazafias Népfront Országos 
Elnökségének tagja mon-
dott megnyitót. A konferen-
cia első előadását dr. Kende 
István, a budapesti Marx 
Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem docense, az 
Országos Béketanács tagja 
tartotta A békés egymás 
mellett élés imperialista ér-
telmezése címmel. Ezután 
dr. Bácskai Tamás, a bécsi 
nemzetközi béke intézet ma-
gyar képviselője tartott elő-
adást A békés egymás mel-
lett élés és a nemzeti füg-
getlenségi mozgalmak cím-
mel. (MTI) 

Papirosból — 
másfél milliós nyereség 

Sikeres munkaverseny 
Több mint 1,5 millió forint 

nyereséget hozott a munka-
verseny a Csongrád megyei 
Húsipari Vállalatnak 1966-
ban. A négy üzemegység-
ben — a szegedi szalámi-
gyárban, a hódmezővásárhe-
lyi és a makói telepen, va-

lamint a szegedi vágóhídon 
— összesen 34 szocialista 
brigád dolgozik 330 taggal. 
A mozgalmat az teszi külö-
nösen eredményessé, hogy 
a munkásokkal együtt tech-
nikusok és mérnökök is 
résztvesznek a brigádok 
munkájában. 

A iDdományas kutatás 
a szegedi g a z i á i s e i i i l á r s a 

A Mezőgazdasági Könyv-
hónap reprezentatív rendez-
vényét tartották tegnap este 
az űjszegedi „November 7." 
Művelődési Otthonban. Már 
az előcsarnokban ízléses 
könyvkiállítás fogadta a kö-
zönséget. Az előadóteremben 
— a falakon és vitrinekben 
— elhelyezett legfrissebb 
mezőgazdasági szakkönyvek, 
illetve füzetszerű kiadvá-
nyok szemléltették, hogy mi-
lyen széles körű, nagy je-
lentőségű tudományos mun-
kát végeztek, illetve publi-
káltak a Dél-alföldi Mező-
gazdasági Kísérleti Intézet 
kutatói. E rendezvény ugyan-
is a Szegeden székelő kísér-
leti intézet bemutatását cé-
lozta. 

Mintegy 90—100 ember 
ült a művelődési otthon kár-
pitozott széksoraiban, ami-
kor Szabó Zoltán, a Szeged 
városi tanács mezőgazdasági 
osztályának főmezőgazdásza 
üdvözölte a hallgatóságot és 
megnyitójában röviden szólt 
a szegedi tsz-ek gazdasági 
sikereiről, valamint az új-
szeeedi lakosság házikert-
jeiben meghonosodott eper-
és gyümölcstermesztés ered-
ménveiről. A kertgazdák 
könvvesoolcain mindenütt 
ott találni az említett té-
makörökkel foglalkozó szak-
könyveket. köztük a szegedi 
kutatók értékes kísérleteit. 

A Dél-alföldi Mezőgazda-
sági Kísérleti Intézet kuta-
tómunkájáról dr. Nagy Mik-
lós, az intézet tudományos 
kutatója beszélt- Szegeden, 
ahol sok kulturális intéz-
mény van, nem ismerik 
eléggé a kísérleti intézetet. 
Pedig jelentős sikereket ért 
el az újabb agrotechnikai 
eljárások, intenzív növény-
fajták kikísérletezésében, a 
rétek és legelők, valamint 
a szikes talajok javításában. 
Értékes kukorica hibrideket 
állítottak elő a kutatók, ki-
váló érdemeket szereztek a 
szegedi paprika, az ősziba-
rack, a makói hagyma ne-
mesítésében. 

Az előadás után színes 
diavetítéssel szemléltették a 
homoki növénytermesztés és 
gyümölcstermesztés sikereit, 
a hagymaművelés gépesíté 
sét. 

Ezután került sor az új-
szegedieket leginkább érdek-
lő előadásra. Visnyovszki 
Zsigmond, az intézet tudo-
mányos munkatársa a ró-
zsa-, szamóca- és őszibarack-
kutatásban és nemesítésben 
elért eredményeket ismer-
tette. A hallgatóság, akik 
közt sok virág-, illetve sza-
mócatermesztő volt, hasznos 
ismereteket szerzett a könyv-
hónap alkalmából rendezett 
előadáson. 

„Papírmunkát" végez a 
Szegedi Dobozkészítő és 
Könyvkötő Ktsz — de a 
jobbik fajtából. Nem aktá-
kat gyártanak, hanem kül-
földön és belföldön is ka-
pós dobozokat. Ezért sike-
rült jól számukra a múlt 
év: mintegy 8 és félmillió 

Formabontás a tanteremben 

(Somogyiné felv.) 
A formabontó táblarendszer előtt. A mezőgazdasági gépszerelő szakma IV. szakkö-

zépiskolai osztályának mondatelemzése 

Ilyen kijelentésre bizonyá-
ra sok diáknak felcsillan a 
szeme. A MŰM 600-as ipari-
tanuló intézetben is ezért 
váltotta fel a kezdeti aggá-
lyokat az öröm, mikor László 
Nándor igazgató a feleitető-
masinák bevezetésével kije-
lentette: „A tárgyamból sen-
ki nem fog megbukni". 

Az egyik — írtunk is róla 
annak idején — az Avizátor 
volt — őt igazolta. Nemcsak 
feleltetésre — gyakorlásra is 
alkalmas volt a készülék, s 
óriási előnye lett, hogy az 
egész osztály együttesen ve-
hetett részt a munkában. 
Gyorsan el is terjedt Sze-
geden. Használják a Béke 
utcai iskolában, az Árpád 
téri gyakorlóban. Makón is 
ezzel oktatnak már az ipa-
ritanuló intézetben. 

Az Avizátor 
utóda 

Persze nem ez az egyet-
len könnyítés itt a tanítás-
ban. Segít a filmvetítővel, 
tévével, rádióval, magnóval, 
diavetítővel felszerelt audio 
vizuális tanterem is. És kü-
lönféle ésszerű, egyszerű 

módszertani ötletekkel, esz-
közökkel megsokszorozzák a 
tanítás és tanulás hatékony-
ságát. Ilyen a táblára sze-
relt kényszermozgású párhu-
zamvonalzó, az ugyancsak 
táblára szerelhető függönyös 
táblaelosztó, mely három-
szorosára is növeli a felelők 
létszámát, s ennek egy hat-
ványozott formája az eme-
letes táblarendszer, mely 
egyszerre tizenöt tanuló — 
egy órán tehát egy egész 
osztály — felel tetésére al-
kalmas. A táblával szemben 
ülő pedagógus mindegvik 
növendék munkáját figye-
lemmel kísérheti. A tábla-
rendszer egyébként olyan, 
mint egy modern színpad-
kép, vagy mint egy Mond-
rian kompozíció; és ahova 
lépcsőn jutnak fel a páci-
ensek . . . 

A siker élménye 
— Előnye — mondja ter-

vezője, László Nándor —, 
hogy a tanár nemcsak a vég-
eredményt látja, mint az 
Avizátornál, hanem a fel-
dat teljes megoldását is 
követheti, s azonnal segíteni 
is tud. A pedagógusnál egy 
ellenőrző lap van, melyen 

azonnal jelölheti az ered-
ményeket. 

— És a röpdolgozat? — ve-
tem közbe. — Azzal is egy 
egész osztály felelhet. 

— Egyrészt minden órán 
nem írathatunk, s az oktató-
nak további munka is van 
vele; másrészt itt azonnal 
jelentkezik a növendékeknél 
a sikerélmény, azonnal le-
mérhető a tudás, s a hiá-
nyosságok is. S nem utolsó 
sorban a tanulói aktivitás is 
így a legnagyobb. 

Nyertes: a diák 
Az eszközök valóban nem 

a legbonyolultabbak. A „gé-
peken" nincs millió drót, 
kapcsoló, tengeri herkentyű, 
mint társainál. Egyeszrű és 
olcsó, és a célnak — mint a 
gyakorlat is igazolta — a 
legjobban megfelelő. S ha 
az eredmény — márpedig ez 
a lényeg — valóban a diákok 
javát, biztosabb tudását, szi-
lárdabb ismereteit, s szóra-
kozásra, sportra, művelődés-
re fordítható nagyobb sza-
badideiét biztosítja — az 
eszközöket a diákok nevében 
is örömmel üdvözölhetjük. 

Jakab Ágnes 

forint termelési értéket hoz-
tak létre. Tekintélyes meny-
nyiségű — 1 millió 630 ezer 
forint értékű — dobozárut 
exportáltak közvetlenül, s 
közvetett exportjuk is elér-
te a 3 millió 82 ezer forin-
tot. A múlt évi jó eredmé-
nyekhez jelentősen hozzájá-
rult a ktsz-hez kapcsolódott, 
két új — makói és szegedi 
— könyvkötő részleg is. 

Az 1965-évihez képest 13 
százalékkal növekedett ter-
melési érték szép nyeresé-
get eredményezett: 1 millió 
580 ezer forintot, amely egy-
harmaddal múlja felül az 
1965 évit. Mindez a szövet-
kezet tagságának is jól f i -
zetett, hiszen a múlt évi 42 
nap helyett az idén 53 napi 
munkabérnek megfelelő ősz-
szeget fizet ki nyereségré-
szesedés címén. 

A dobozkészítő ktsz az 
idén sem akar rosszabb tel-
iesítményt elérni a tavalyi-
nál. A tegnapi zárszámadó 
közgyűlésen Jenei Lajos el-
nök elmondotta, hogy új 
gyártmányokkal jelentkez-
nek a piacon, tovább építik 
üzemházaikat és gondoskod-
nak a szakmunkás utánpót-
lásról is. A múlt évben be-
szerzett kis tehergépkocsi 
segítségével bedolgozó rend-
szert szerveznek. 

1200 pályázó 
külföldi 

ösztöndíjra 
Az egyetemeken lezajlot-

tak a külföldi egyetemekre 
pályázók felvételi vizsgái. Az 
eredményről a Művelődés-
ügyi Minisztérium március 
első felében írásbeli értesí-
tést küld a fiataloknak. Az 
illetékesektől kapott tájé-
koztatás szerint az idén is 
nagyszámban jelentkeztek 
külföldi ösztöndíjra — ezer-
kétszázán nyújtották be ké-
relmüket. 

Hajószállítás 
szárazon 

Érdeklődéssel figyelték a 
szakemberek Európa-szerte a 
MASPED legutóbbi vállal-
kozását; sikerül-e épségben 
eljuttatni Angliából Pétre a 
vegyiművek új óriástartá-
lyát. Alig telt el néhány hó-
nap, máris hasonló, új fel-
adatok várnak a vállalatra. 
Áprilisban ismét útrakelnek 
az óriási vontatók. hogy 
Prágából elhozzanak egy 
holland gyártmányú kotró-
hajót. Az 50 tonna súlvú. 15 
méter hosszú. 5 és fél méter 
széles és csaknem 5 méter 
magas haiótestet két rész-
ben szállítják majd a kü-
lönleges trailerek. 
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