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Közel ISO résztvevő az idei! iBlerkazmosz 
Szegedi Ipari Vásáron 

A huszonötödik — Nagyobb területen 

Befejeződtek a jelentkezések 
A hazai és külföldi kiállí-

tások. ipari termékbemuta-
tók gazdag programja nagy-
szerű lehetőséget kínál vál-
lalatainknak termékeik nép-
szerűsítésére, bemutatására. 
A Csongrád megyei üzemek 
közül mind többen élnek 
ezekkel a lehetőségekkel. El-
küldik termékeiket távoli or-
szágok ipari vásáraira, s ott 
vannak rendszeresen a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásáron 
is. Mint sajátos és értékes 
vásárt tartják számon a sze-
gedit. amelyet az idén im-
már huszonötödször rendez-
nek meg. 

Természetes, hogy legna-
gyobb számban szegediek. 
Csongrád megyeiek vesznek 
részt a jubileumi vásáron, 
amelyet a kettős ünnep je-
gyében rendeznek meg. 
Ugyanis az idei. a 25. a fel-
szabadulás "negyedszázados 
évfordulója jegyében kerül 
megrendezésre Szeged belvá-
rosában. a már hagyomá-
nyos vásárterületen, a Hor-
váth Mihály utcában, a Deák 
Ferenc utcában és a környe-
ző épületekben. Ezt a terü-
letet már régen kinőtte a 
Szegedi Ipari Vásár, de csak 
az idén. a 25. alkalmával 
..lépnek" tűi a vásár keríté-
sén. Ez alkalommal már ki-
állítási területek lesznek a 
néhány száz méterre levő 
Radnóti Giv-"ázium. a Kö-
rössy József Közgazdasági 
Technikum és a Mérey ut-
cai Zrínyi Ilona általános is-
kola sok tanterme. 

Véget ért a jelentkezési 
időszak, s a Szeged városi 
Idegenforgalmi Hivatalban 
megkezdődtek a szerződóskö-
tések. Az előzetes jelentke-
zések szerint 120 magyar és 
közel 20 külföldi résztvevője 
lesz az idei Szegedi Ipari 

Vásárnak. Ennyi ipari és 
kereskedelmi vállalat kis-
ipari és termelőszövetkezet 
mutatja be termékeit a jú-
lius 17 és 26 között megren-
dezésre kerülő vásáron. Kö-
zel 30 budapesti nagyválla-
lat. s az ország 15 megyé-
jéből több mint 50 jelentke-
ző kért és kap helyet az 
ipar. a kereskedelem é6 a 
fogyasztók nyári nagy talál-
kozóián Szegeden. 

„Ott leszünk a 25. Szegedi 
Ipari Vásáron" — írja a 
Férfi FeHérneműgyár üzemi 
lapja. Hasonlóan készülnek 
erre a nyári árubemutatóra a 
nagy textilipari vállalatok, a 
Magyar Posztógyár, a Pa-
mutfonóipari Vállalat, a Kő-
bányai Textilművek, a Pa-

mutnyomóipan Vállalat, a 
cipőgyárak közül a Minőségi, 
a Tisza Cipőgyár is. Az idén 
több faipari vállalat lesz je-
len, mint más években. To-
vább erősödik a vásár köny-
nyű- és élelmiszeripari jel-
lege. Természetesen jelen 
lesznek ismét a közfogyasz-
tási cikkeket gyártó vasipari 
vállalatok és a gépipar kép-
viseletében ipari és mezőgaz-
dasági gépeket gyártó válla-
latok is. 

A vásárrendező szervek tá-
jékoztatója szerint megkét-
szereződik a kiállítási terü-
let. közel 4 ezer négyzetmé-
ter lesz a fedett ós külön 4 
ezer a nyitott területen léte-
sített árubemutató területe. 

Nagy Pál 

Prágában pénteken véget 
ért • a Szovjetunió, Bulgária, 
Magyarország, az NDK és 
Csoszlovákia azon tudomá-
nyos intézményeinek négy-
napos konferenciája, ame-
lyek részt vesznek az Inter-
kozmosz programban, A tu-
dósok megvitatták az Inter-
kozmosz—1 mesterséges hold 
által szolgáltatott első ada-
tok tudományos jelentőségét 
és megbeszélték, milyen mű-
szerekkel lássák el a követ-
kező Interkozmosz műhol-
dat. 

A tudományos ülésszakról 
kiadott jegyzőkönyv hang-
súlyozza. hogy az Interkoz-
mosz—1 értékes tudományos 
eredményeket szolgáltatott a 
kutatók számára. A követ-
kező mesterséges holdat még' 
idén felbocsátják és a nap 
jelenségeit fogják vizsgálni 
vele. Tudományos műszerei 
a Szovjetunióban'. Csehszlo-
vákiában és az NDK-ban 
készülnek. 

E l á s o t t k i n e s 
Megmondjuk, hol van. 

Újszegeden. Az Alsókikötő 
sor, Hatházak környékén. 
Négyszázezer forintot ér. 

Könyörgünk, ki ne ássák! 
Nem mintha ott hasznos 
lenne — sajnos, eddig ke-
veseket boldogított. A kör-
nyékbelieket meg kimon-
dottan bosszantja, ö k már 

el is találták bizonyára: a 
400 ezer forintos beruházás-
sal elkészített magasnyo-
mású vízvezetékről van szó, 
amely közel 60 család ott-
honába vinne kényelmet, 
kultúrát, h a . . . Ha az IKV 
bekötötte volna. De akkor 
ez az írás is másról szólna. 

J á r d á i n j a r ö k 

Két ütemben 
A szakfelügyelet korszerűsítése Szegeden 

Mint ismeretes, tavaly 
szeptemberben kezdtek hoz-
zá országszerte a középfokú 
oktatási intézmények szak-
felügyeleti rendszerének kor-
szerűsítéséhez. Az idevonat-

] kozó kormányhatározat meg-
valósítása Szegeden is két 
ütemben történt. Először a 
középiskolákban, majd ja-
nuár 1-től a szakmunkás-
képzőkben. Az irányítás egy-
ségesen az m. j. városi ta-
nács vb művelődésügyi osz-
tályához került, s Kovács 
József, az osztály vezetője 
már az első tapasztalatok 
birtokában tájékoztatott a 
reformról. 

— Szeptembertől szétvált 
a megyei és az m. j. városi 
tanács közös szakfelügyele-
te, így Szegeden valameny-
nyi szaktárgy középiskolai 
felügyeletére egy-egy peda-
gógus került. A régiek ter-
mészetesen megmaradtak, s 
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Bútorok, ruhák 
dobozok 

Szivelkezett mérlegtárt közgyűlések 
A hét végén újabb szö-

vetkezeti mérlégzáró köz-
gyűlésekre került sor Szege-
den. A Felszabadulás Asz-
talos Ktsz, a Csongrád me-
gyei Papírfeldolgozó Ktsz és 
a Minőségi Ruhajavító Ktsz 
tagjai tegnap vetettek szá-
mot múlt évi munkájuk-
kal. 

Az asztalosok szövetkeze-
te közülük a legnagyobb, 
dolgozóinak száma megha-
ladja a 400-at. Negyvenhá-
rom-millió 300 ezer forin-
tos termelési értékről szá-
molt be Hajdú Imre elnök; 
ez alatta maradt az 1968-
as termelésnek. Tavaly 
egész sor új termékkel pró-
bálkoztak, jórészt munkaigé-
nyesebb bútorokkal. Há-
rom új lakószoba-garnitúra, 
egy dolgozószoba-berendezés 
és számos kisbútorfajta tar-
tozik ezek sorába. A ktsz 
— melynek Makón, Vásár-
helyen és Dorozsmán is 
vannak részlegei — tavaly 
növelte kiskereskedelmi for-
galmát A közgyűlés alkal-
mából egymillió 400 ezer fo-
rintot osztottak ki a dolgo-
zók között. Idei tervük: 
megvalósítani a tavalyi vá-
lasztékbővítés nyomán az 
előrelépést 

Á Csongrád megyei Papír-
feldolgozó Ktsz-ben jelentő-
sen túlteljesítették a tervet, 
így 11 millió 767 ezer lett a 
termelési érték a 133 em-
bernek kenyeret adó szövet-
kezetben. Hat részlegük kö-
zül négy szolgáltatással fog-

lalkozik: több tízezer köny-
vet kötöttek be tavaly vál-
lalatok és magánszemélyek 
részére. Nőtt az igény a 
szövetkezeti könyvkötők 
munkája iránt. Két doboz-
üzemükben 70 hazai válla-
lat részére gyártottak do-
bozokat 

Mint Jenei Lajos elnök Is-
mertette, a Huszár utcai 
üzemben idén tovább foly-
tatják a megkezdett beruhá-
zást, új műhelyt és szociá-
lis épületet emelnek, jelen-
tősen javítva a munka- és 
szociális körülményeket. A 
közgyűlés alkalmából kö-
zel 450 ezer forintot osztot-
tak ki a szövetkezeti dol-
gozók között 

Kicsiny — mintegy 30 dol-
gozót foglalkoztató — szö-
vetkezet a Minőségi Ruha-
javító Ktsz. Fenyvesi Jó-
zsefné elnök elmondotta, az 
előző évihez képest majd-
nem kétszeresére nőtt ta-
valy a szövetkezetiek nyere-
sége. Kilencszáznyolcvan-
ezer forintnyi termelési ér-
tékük közel 75 százaléka ja-
vítás, méretes tevékenység, 
tehát a lakosság számára 
fontos munka Harisnya-
szem-felszedéstöl a kabát-
átalakításig — szinte min-
derrt vállalnak, ami tűvel, 
cérnával varrható. Tavaly 
húsz új varrógéppel is gaz-
dagodtak, idén a munka-
helyüket szeretnék korszerű-
síteni, ojáhonosabbá tenni. 

az újak kiválasztásában a 
legjobb szaktanárokat igye-
keztünk megszerezni. így 
elsősorban a természettudo-
mányokra találtunk kitűnő 
szakoktatókat, mint fiziká-
ból dr. Lang Jánosné, ké-
miából Tábit Tiborné vagy 
matematikából Hajnal Im-
re. Persze nem panaszkod-
hatunk a humán tárgyak 
szakfelügyelőire sem. Ve-
lük együtt Szegeden az idei 
tanévtől 9—10 szakfelügyelő 
működik a középiskolák-
ban. , 

A reform második üteme 
1970. január 1-től lépett 
életbe, amikor is a kor-
mányhatározat a szakmun-
kásképzők felügyeletét is a 
tanácsok jogkörébe utalta. A 
dokumentum szerint ellenőr-
zik a tantervek, utasítások, 
nevelési jogszabályok vég-
rehajtását, a különböző ne-
velési tényezők együttműkö-
dését, az iskola és a tanuló-
otthon, az intézményvezetés 
és az ifjúsági szervezet kap-
csolatát, a diákok órán kí-
vüli tevékenységét, sőt ki-
emelt feladatként a neve-
lés tervszerűségét, az osz-
tályfőnöki munkát és a hon-
védelmi oktatást. 

— A tanácsi szakfelügye-
letet mindenekelőtt az emelt 
szintű szakmunkás-osztá-
lyokra terjesztettük ki. Még 
januárban összehívtuk az 
igazgatókat és a szakfelügye-
lőket; az igazgatók speciális 
problémáikról beszéltek, a 
művelődésügyi osztály mód-
szertani eligazítást adott. A 

szakmunkásképzőkhöz 
ugyanis nem lehet gimná-
ziumok, technikumok mér-
céjével közelíteni, s bár az 
új törvény értelmében több 
közismereti órában oktat-
nak, jellegükből fakadóan 
még sokáig meg kell kü-
lönböztetni a középiskolák-
tól. Első tapasztalataink ál-
talában kedvezőek. Bízom 
benne, együttműködésünk 
gyümölcsöző lesz. 

N. L 

fiz e!ső keramikus 
szakmunkások 

A magyarszombatfai ke-
rámiagyár szombathelyi üze-
mében szombaton munkába 
álltak az ország első ke-
ramikus szakmunkásai. A 
fiatalok érettségi után más-
fél évig Geszler Mária ke-
rámikus iparművész, az 
üzem művészeti vezetőjének 
irányítása alatt dolgoztak és 
tanultak. A sikeres szak-
munkásvizsga után most 10 
—100 darabos egyedi kis-
szérrákat készítenek külön-
böző kerámiaíigurákból. 

Nem a járókelőkről van 
szó. ö k már néhol nem is 
mérnek a járdára menni. 
Mert ott olykor autók, mo-
torok rohangálnak. De mit 
is tennének például az 
Odessza körút és Rózsa Fe-
renc sugárút sarkán. ahol a 
kocsiút egy szakaszát telje-
sen lefoglalta az épitő 
vállalat, így a sugárút 7. és 
9. számú házai előtt a gya-
logjárón folytatja útját kis 
kocsi, nagy kocsi, még a 
Kuka-autó is csak ott tud 
elmenni. Gyalogosok, jó 
lesz ha vigyáznak! De ki 
adott ki ilyen közterület-
foglalási engedélyt?— veti 
fél egy olvasónk, Perédi 
József (Közép fasor 37. 
szám) és ugyanezt mondta 
el a kerületi tanács ülésén 
Ótott Béla tanácstag is. 

Bizony, üzleteink előtt is 
megszokott ma már, hogy 
az árut szállító teherkocsik 
— ha bírja a jármű — fel-
hajtanak a járdára, míg 

rakodnak a kocsiból. A jár-
dák meddig bírják — az 
más kérdés. Nem sokáig, 
az látható. Csakhogy azt 
nem az üzletek fenntartói-
nak kell javíttatni. így nem 
izgatja őket a barbár meg-
oldás. Minap a Szabó utcá-
ban egy traktor letörte a 
járdaszegélyt. Majd rend-
behozatja a tanács! — tart-
ják. De miből? Megoldást 
javaslunk, szíves engedel-
mükkel. Büntessék meg a 
járdára felhajtó járművek 
gazdáit. Két következmény 
lehet: vagy leszoknak a 
járdán sétálásról, vagy így 
begyűlik a javításra a 
pénz. De az is hasznos len-
ne, ha néhány rendszámot 
feljegyeznének a járókelők, 
s a rendőrségnek bejelen-
tenék. Mert mellesleg a 
KRESZ is tiltja, hogy a 
járdára felhajtsanak a gép-
járművek. 

P. Sz. M. 

Rádió, tévé, telefon 
Az ország vérkeringésében 

fontos szerepet betöltő táv-
közlés a háború után úgy-
szólván a semmiből terem-
tődött újjá. Hamar elérte a 
„békebeli" szintet, majd kor-
szerűsödött. szolgáltatásai 
bővültek, színvonaluk is nö-
vekedett. 

Á rádiókészülék-tulajdono-
sok száma 1937-ben 384 000 
volt, 1970 elején 2 502 000 elő-
fizetőt számolt a posta. Idő-
közben — 1950 és 1968 kö-
zött — vezetékesrádió-háló-
zat is működött, ezt azonban 
a villamosítás, a növekvő 
életsznívonal, s a tranziszto-
ros -rádiók elterjedése feles-
legessé tette. A hároméves 
tervben újjáépült lakihegyi 
rádió adóállomást nagysza-
bású rekonstrukció során kor. 
szerűsítették. a régi 137 kw-
os adót két. egyenként 150 
kw-os berendezéssel cserél-
ték ' fel. s ezzel országszerte 
javították a Kossuth Rádió 
vételi lehetőségét. 

A budapesti. Szabadság-
hegyi televízió nagyadó 1958-
ban kezdtp működését. A má-
sodik ötéves tervben kiépült 
az országos gerinchálózat, 
amely lehetővé tette, hogy 
az ország területének 76 szá-
zalékába eljusson a televízió 
műsora. 1968-ban megkezd-
ték a színes televíziózás mű-
szaki kísérleteit. 

A rendszeres televízióadás 
első évében 16 000 előfizető 
volt, 1960-ban 104 000. 1964-

ben félmillió, 1966-ban már 
több mint egymillió. Az év 
eleji adatok szerint jelenleg 
1 596 000 televízió-előfizetőt 
tartanak nyilván hazánkban. 

A háborúban elpusztult 
budapesti telefonközpontok 
állomásai közül óriási erő-
feszítések árán 54 900-at. az 
előfizető-állomások közül 14 
ezer 800-at már 1945-ben 
üzembe helyeztek. A felsza-

badulás előtt csak Budapes-
ten. Debrecenben. Pécsett ós 
Szegeden vqlt automata te-
lefonközpont, 1967-től már 
valamennyi megyeszékhelyen 
és a többi nagyvárosban is 
gépek kapcsolják a híváso-
kat. 1937 óta a telefonköz-
pontok kapacitása megsok-
szorozódott, az előfizetői te-
lefonok száma több mint hat-
szorosára emelkedett, t 

<$zeqed szobrai 

P I A C 
A szegedi piacra tegnap a 

MÉK, a szegedi Városellátó 
Szövetkezet, a Móra Ferenc 
Tsz, a Hódmezővásárhelyi 
Afész, a hódmezővásárhelyi 
Kisállattenyésztő Szövetke-
zet összesen 1850 darab ba-
romfit hozott. Annak ellené-
re, hogy szárnyasból bő volt 
a választók, az ára kilón-
ként 26-tól 28 forint körül 
alakult Az Űj Élet Tsz 
zöldségfélét árult, elfogadha-
tó áron. A termelők a mákot 
36—38. a diót 15—16. az al-
mát 3—5. a burgonyát 2.40— 
3 forintért árulták. A tojó-
ára általában nem haladta 
meg a* 1 forint 30 fülért 

Bő választék, 
magas árak 

Figyelmet érdemel, hogy a 
magántermelők is bő válasz-
tékkal jelentkeztek, mégis 
magasan szabták meg az 
áraikat. 

Aru ára (tói -ig 
mák kg 36,00—38,00 
dió kg 14,00—16.00 
alma kg 3.00— 5,00 
burgonya kg 2,40— 3,00 
sárgarépa kg 2.50— 3,00 
petrezselyem kg 1.00— 5.00 
vöröshagyma kg 1.00— 6.00 
fokhagyma kg 18.00—22,00 
paraj kg 20,00—22,00 
tejeskáposzta kg 2.50— 3,00 
kelkáposzta kg 3.00— 4,00 
SZŐIó k« 6j00— 9,00 

József Attila (1905—1937) 
(195.) A nagy proletdrköltő portréja az egyetemek 

Dugonics téri központi épületének előcsarnokában áll. A 
szobrot Mikus Sándor készítette. 
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