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Az MHSZ 
eredményei, 
tervei 

Február 1—3. között ren-
dezte meg a Magyar Hon-
védelmi Szövetség országos 
központja a szervezet me-
gyei titkárainak tanácskozá-
sát, amelynek napirendjén 
az 1970-ben végzett mun-
ka értékelése és az idei esz-
tendő feladatainak ismerte-
tése szerepelt. 

A szövetség vezetői rész-
letesen elemezték a kato-
nai elő- és utóképzés terén 
az MHSZ elé állított fel-
adatok végrehajtásának ta-
pasztalatait. Megállapították, 
hogy a három esztendővel 
ezelőtti átszervezés óta a 
szövetség magasabb színvo-
nalon tesz eleget kötelezett-
ségeinek, s a kiképzési és 
sportfeladatokat 1970-ben is 
eredményesen teljesítette. Az 
elmúlt évben a fiatalok tíz-
ezrei szereztek az MHSZ-
en belül szakképzettséget, 
így hivatásos gépkocsiveze-
tői jogosítványt, rádiótáv-
írász, könnyűbúvár képesí-
tést, repülőgépvezetői, illet-
ve ejtőernyős előképzettsé-
get, az MHSZ országszerte 
alapvetően biztosította a 
honvédelmi ismeretek okta-
tásának személyi és tech-
nikai feltételeit. 

A X. pártkongresszus ha-
tározatának szellemében fel-
adatul szabták: a jövőben a 
szakmai követelményeik tel-
jesítésén túl még követke-
zetesebben keh" törekedni a 
különböző szakágakban te-
vékenykedő fiatalok erköl-
csi, politikai tudatának for-
málására. 

A háromnapos értekezlet 
befejezéseként Kiss Lajos 
vezérőrnagy, az MHSZ fő-
titkára értékelté a megyei 
MHSZ-szervek 1970. évi te-
vékenységét, s a kiemelkedő 
eredményt elért megyéket 
elismerésben, jutalomban ré-
szesítette. 

Kígyó és vasa!ó 
Hamarosan döntenek két gyógyszertár sorsáról 

Üli 

A Széchenyi tér és a Takaréktár utca 72 évvel ezelőtt. Bal oldalt jól látható a 
mostani „Vasalóház" őse. A közeljövő nemcsak arról dönt, hogy mi lesz eszázadi 

utóda, hanem arról is, hogy mi lesz a sarkon levő gyógyszertárral 
Rájár a rúd a szegedi kettő elöregedett házban létéből végül is sikerül meg-

kapniuk a kért 80 négyzet-
méte r t s 

Kígyó 
a volt GELKA-n 

Súlyosabbnak látszik a 

gyógyszertárakra az utóbbi szolgálta a betegeket. lSrt-
időben. A sort a rókusi hető az emberek ijedtsége: 
kezdte. Érthető volt a Csöng- nem mindegy időben és tá-
rád megyei Gyógyszertári volságban, hogy ki mennyit 
Központ vezetőinek megle- tesz meg a szükséges gyógy-
petése, amikor tavasszal, szerért. 
körülbelül egy hónappal a Érdeklődésünkre a gyógy-
szükséges kiköltözés előtt szertári központi igazgatója, 
értesítette őket az IKV, dr. Vetró Lajos elmondta, 
hogy emeletráépítés miatt hogy ami raj tuk múlik, azt helyzet a Takaréktár utcai, 
„kilakoltatják" őket. Mit megteszik. Egyelőre azonban úgynevezett „Vasalóházban", 
volt mit tenni, ú j otthon biztosan ők sem tudnak ele- Az épület födémq, annyira 
keresésére indultak. Jobb get a két patika sorsáról. A elöregedett, hogy jelenleg a 
híján egy felvonulási épület Klauzál téren levő Kis Dá- pincében gerenda-erdővel 
kínálkozott erre. És hogy vid-ház kilencvenegynéhány dúcolták alá. (Az itteni 
nem is volt rossz ez a kény- éves. Felújításra szorul. Az gyógyszertár pincéje is alig 
szerválasztás, bizonyítja a m é g kérdéses, hogy az eme- használható emiat t ) A 
nagy forgalom. Az sem mel- l e t i részen továbbra is la- gyógyszertári központot ez-
lékes hogy a gyógyszertár kasok maradnak, vagy egyéb úttal idejében értesítette az 
dolgozói sem elégedetlenek, célt szolgáló helyiségeket IKV, hogy lehetőleg ne 
Bár mihamarabb szeretné- alakítanak-e ki. kezdjenek újabb beruházár 
nek ők is a két emelettel A ház sorsáról ebben a sokba ebben a gyógyszertár-
magasabb házba visszaköl- hónapban a városi tanács vb ban. (Előzőleg már megvet-
tözni. Erre pedig, ahogy az ülésén döntenek. Az építési ték a szomszédos órásmű-
építkezés üteméi elnézzük, és közlekedési osztálytól azt hely helyiségeit, bővítés cél-
várnunk kell. 

Tervek 
a Kis-Dávidról 

a felvilágosítást kaptuk, jából.) 
hogy a tervezett átalakítás a Az illetékesek a ház le-
gyógyszertárat nem érinti, bontását fogják javasolni, s 
az átépítések nem zavarják a hogy végülis mi lesz a sor-
betegek kiszolgálását Ezek sa, hamarosan a tanács vb 
szerint a gyógyszertári köz- ülésén döntik el. Ha a ja-
pont által tervezett belső vaslatot elfogadják, előre-
átalakítási munkákat — me- láthatóan a jövő év közepén 

kezdődne 
építése. 

Jelenleg 
várakozás 

meg az ú j ház 

tehát a feszült 
állapotában va-

Jogerős ítélet a társadalmi 
tulajdont károsítok ügyében 
A szegedi megyei bíróság háromévi szabadságvesztésre 

a társadalmi tulajdont sú- ítélte, két évre eltiltotta a 
lyosan megkárosító egyének közügyektől, valamint 60 000 
ügyében hozott ítéletet. A forint megfizetésére kötelez-
vádlottak a szőregi Egyet- te. Motika Ferenc műveze-

Üjabban kósza hírek kap- lyek nem igényelnek hosszú 
tak szárnyra a városban: időt — nem befolyásolja az 
egyszerre két patikát szün- épület egészén végzett ja-
tetnek meg a Belvárosban, vitás. 
A Kígyó gyógyszertárat és H o g y m i t v á r h a t u n k az gyünk, a gyógyszertárakkal 
a Takaréktár utcait. Mind- átrendezéstől a város leg- együtt. Ez azonban nem je-

forgalmasabb gyógyszertárá- lent tétlenséget 
ummmmmmmmmmmt^i^^mmm ban? Röviden: azt, hogy a 

pénztárnál és a kiadóasztal-
nál sorban állók ezentúl 
nem fogják keresztezni egy-
mást, folyamatosabb lesz a 
gyógyszerek kiváltása. A 

értés Tsz kútfúró, víz- és 
gázszerelő részlegénél dol-
goztak. A melléküzemág 
ügyeskedő vezetői, mit sem 
törődve a törvényekkel, ren-
deletekkel, a tiltó tanácsi 
határozatokkal, az ország 
más területein is munkát 
vállaltak. Különféle jogelle-
nes ügyletekkel, árdrágítás-
sal jelentős károkat okoztak 
a társadalmi tulajdonban. 
Például egyes munkafázisok 
többszöri elszámolásával, a 
megengedettnél magasabb 
haszonkulcs és felvonulási 
költségek alkalmazásával 
mintegy két és fél millió fo-
rint kárt okoztak a beruhá-
zó vállalatoknak. A rész-
leg mellékfoglalkozásban le-
vő tervezője és művezetője, 
kihasználva a munkájuk 
iránt mutatkozó nagy keres-
letet, a tsz-szel kötött jog-
szabályellenes szerződések 
alapján a szokásos munka-
dí j többszörösét kérték és 
kapták meg, egyébként gaz-
daságilag hasznos és szüksé-
ges tevékenységükért. 

A szegedi megyei bíróság, 
amely fellebbezés miatt tár-
gyalta az ügyet, némileg 
módosította az elsőfokú íté-
leteket, a cselekmények mi-
nősítését. Ábrahám József 
technikust, Lenin körút 18. 
szám alatti lakost árdrágí-
tásban találta bűnösnek és 

tőt, Klauzál tér 5. szám alat-
ti lakost árdrágítás, csalás 
kísérlete miatt egy év és 8 
hónapi szabadságvesztésre 
büntették, egy évre eltiltot-
ták a közügyektől, s 30 000 
forint megfizetésére kötelez-
ték. Ábrahám Géza főköny-
velőt, Gladics utca 21. szám 
alatti lakost a társadalmi tu-
lajdonban különösen nagy 
kárt okozó hűtlen kezelés 
bűntette miatt kétévi sza-
badságvesztésre ítélték, s 
két évre eltiltották a köz-
ügyektől. Dombóvári Lász-
ló részlegvezetőt, Tolbuhin 
sugárút 7. szám alatti la-
kost a társadalmi tulajdon-
ban különösen nagy kárt 
okozó csalás, hűtlen keze-
lés, üzerkedés, árdrágítás és 
más bűntettek miatt 5 évi 
szabadságvesztésre ítélték és 
4 évre eltiltották a köz-
ügyek gyakorlásától. Boldog 
Gyula tsz-elnök ügyét be-
tegsége miatt elkülönítet-
ték, ügyében később törté-
nik intézkedés. 

Közkegyelem miatt a ki-
szabott szabadságvesztések-
nek csak a felét kell letöl-
teniök az elitélteknek, mert 
a cselekményt a közkegye-
lem gyakorlásáról szóló ren-
delet megjelenése előtt Kö-
vették eL Az ítéletek jog-
erősek. 

a gyógy-
szertári központ részéről: 
kibérelték a Belváros köz-
ponti részén, a Kállay Ödön 
utcában a GELKA helyisé-
geit, miután azok üresen 
maradtak. Ügy, hogy kínos 

r ^ S K K w i s - ™*rtésTvrérheti 

változatlanul kevesebb an- a gyógyszereszeket. A „vé-
nái, hogy kényelmesnek le- letlenek" sorozata pedig nem 
hetne nevezni, A gyógysze- fogja megbénítani a Belvá-
részek tovább reményked- ros gyógyszerellátását. nek, hogy az áruház terü- Chikán Ágnes 

Vezetőségválasztás 
a ktsz-ekben 

Fontos dolgokról dönte-
nek mostanában a kisipari 
szövetkezetek. A sok ezer 
főnyi szövetkezeti tagság 
törvényadta jogát gyako-
rolva, a vezetőségválasztó 
közgyűléseken tulajdonkép-
pen a jövőről, a közősség 
sorsáról dönt, s egyben mér-
legeli a végzett munkát. 

Aki valamelyest ismeri a 
ktsz-ek életét, jól tud ja : a 
tisztújítás nem egyszerű-
en személycsere vagy meg-
erősítés, hanem állásfogla-
lás valamilyen politikai, 
gazdasági törekvés mellett. 
A kisipari szövetkezetek — 
nevükkel elen tétben — ma 
már jóval többet jelente-
nek, mint a kisiparosok 
szövetségei. Munkájukat te-
kintve ugyanolyan fontos 
termelőüzemek, mint az ál-
lami vállalatok. Árut ter-
melnek. kizáróag rá juk há-
rul számos fontos szolgál-
tatás, a szövetkezetek mun-
kájától ezrek és ezrek napi 
kényelme, kedve függ. Re-
formunkban végleg tisztá-
zódott az a hivatás, amely 
úgyszólván csak a szövet-
kezeté: némiképp verseny-
társai az állami iparnak, 
hozzájárulnak a választék-
bővítéshez. Méginkább erő-
sítik a szolgáltató hálózatot. 

Nem túlzás: a szövetke-
zeti választásokat éppen 
ezért kíséri mind nagyobb 
közfigyelem és várakozás. 
Milyen várakozás? Olyan, 
amely megfontolt, a szo-
cialista gazdálkodás szabá-
lyait tisztelő, a szövetke-
zeti tagok és a megrende-
lők érdekeit egyaránt 
szem előtt tartó vezetősé-
geket igényel. Szegeden és 
Csongrád megyében a szö-
vetkezetek eleget tettek 
feladataiknak, de sajnos, jó 
néhány példája akadt fe-
lelőtlen, sőt önző szövet-
kezeti vezetésnek is. Volt 
olyan aki a gazdasági kon-
junktúra szabad lehetősé-
geit kihasználva „boldo-
gult", és juttatott indoko-
latlan összegeket hozzá kö-
zel álló tagoknak, más pe-
dig újításokkal manipulált. 

És itt érdemes megállni. 
Manapság gyakran talál-
kozunk olyan szövetkezeti 
szemlélettel is. amely a 
csoportérdekekre való ha-
mis hivatkozással jogtalan 
előnyök, pénzösszegek ki-
csikarására és elfogadására 
serkent embereket. Ügyes 
adminisztrációval. azaz 
túlszámlázással, áremelés-
sel ju t ta t ja magasabb jö-
vedelemhez a szövetkeze-
tet. De az ilyen módszer-
nek — átmeneti „eredmé-
nyessége" ellenére is — 
hamarosan befellegzik. a 
szövetkezet nyakán milliós 
adósságok, kötelezettségek 

. maradnak, mert gazdálko-

dási rendszerünkhöz szigo-
rúan hozzátartozik a kárté-
rítés a lelelősségrevoriás is. 

A választóknak nagyon 
ügyelniük kell. hogy ilyen 
„programot" ígérők, ilyen 
munkamódszerrel vezetők, 
ne juthassanak tisztségbe. 
Azokat érdemes támogatni, 
akik becsületes, szorgalmas 
munkára hívnak — sokszor 
nem kevesebb millióért, 
nyereségért. Akik eddig is 
bizonyították: a szövetke-
zeti demokrácia légkörében 
lehet becsületesen dolgozni 
és vezetni. jó gazdasági 
eredményeket elérni, em-
beri elégedettséget terem-
teni. 

A különbségtétel nem 
egyszerű, mert éppen a ve-
zető poszton levő elnökök, 
vezetőségi tagok szinte be-
hozhatatlan előnnyel ren 
delkeznek az ú j „trónköve-
telőkkel" szemben is. A 
tervek és az eddig végzett 
munka között mégis lehet 
és kell is mérlegelni; a 
vezetők produktumát a ter-
vek megvalósításához. a 
népgazdasági és a közösségi 
elvárásokhoz illő viszonyí-
tani. 

A bizonyítványát ma-
gyarázó vezetőség azt han-
goztatja; amit mi csiná 
lünk. azt legalább ismeri-
tek; ahogy mi csináljuk, 
ezt legalább megszoktá-
t o k . . . De megalkuvó be-
lenyugvásnak nincs helye, 
mert a szövetkezeti tagság-
nak saját boldogulása ér-
dekében élni kell a szo-
cialista demokratizmus le-
hetőségeivel. szigorú szem 
mel kell mérlegelni, veze-
tőit jelölni, választani. 

Ehhez kell továbbra is 
segítséget nyújtaniok a 
szövetkezeti pártszerveze-
teknek. Sok függ attól, 
hogv tekintélyükkel elv-
szerűen támogassák a jó 
kezdeményezéseket, politi-
kai munkájukkal megfele-
lő légkört teremtsenek a 
szövetkezeti élet e fontos 
mozzanatához is. Hiszen 
olyasmi is megtörtént, hogy 
egv-egy pártszervezet vagy 
néhány tisztségviselő gyen-
gesége miatt kapzsi embe-
rek ragadhatták magukhoz 
a gyeplőt és ezzel nagyon 
nehéz helyzetbe sodorták 
a tagságot. 

A kommunistákhoz illő 
felelősséggel. a kétkezi 
munkások becsületes véle-
ménvével megerősödve úgy 
politizáljanak, tevékenyked-
jenek, hogy a szocialista 
igényeknek legmegfelelőbb 
és ugyanakkor szakmailag 
hozzáértő, jól képzett ve-
zetők kapják a tagság sza-
vazatait. a vezetői jogokat 
és kötelezettségeket az 
újabb esztendőkre. 

Matkö István 

Nyilvános adás Szegedről 
Egyedülálló vállalkozásba 

fogott a rádió zenei főosz-
tálya, illetve dzsesszrovata. 
Egy héten keresztül Buda-
pesten és vidéki nagyváro-
sokban rendez koncerteket, 
amelyeket — vállalva a nem 
kis kockázatot — egyenes-
ben közvetít sokmilliós 
hallgató táborának. A fővá-
rosi premier után a dzsessz-
hét s tábja kedden este elő-
ször Szegeden szerepelt a 
vidéki állomások közül. Itt 
dőlt el, vajon prolongálha-
tó-e több alkalomra, estére 
a dzsesszmuzsika iránti ér-
deklődés, vajon Budapesten 
kívül van-e több száz főnyi 
biztos hallgatósága a sajátos 
műfajnak. 

Nos, a szegedi nyilvános 
rádiókoncert nagyon jó indí-
tást adott a Kiss Imre szer-
kesztette dzsesszhétnek. A 
jegyek napokkal előbb, elő-
vételben elkeltek, a Szegedi 
Dzsesszklub tagjai mellett 
vagy kétszázan szorongtak a 
Bartók Béla Művelődési Ház 
padsoraiban, előterében, a 
ruhatárajtóban. Az elsőként 
fellépő — szürke, kommersz 
produkciót nyújtó — Stúdió, 

11 -et még csiak udvarias 
taps fogadta, de a szegedi, 
dr. Hulin István vezette 
együttes jóval nagyobb si-
kert aratott. A szimpatikus 
hazai zenészek most trióban 
jobban tetszettek, közülük 
Ismét Hulin játéka érdemel 
legtöbb elismerést. 

Az est igazi meglepetését 
a varsói Ryszard Kruza 
triójában játszó Miczeslaw 
Kosz zongorajátéka, szinte 
megrázó erejű freefélfogás-
ban előadott szólója keltet-
te. Az Amerikában, s Eu-
rópa-szerte is járt, 1968-ban 
Bécsben első díjat szerzett 

zongorista saját; szerzemé-
nyét, a Portrét sok hazai és 
külföldi dzsesszrajongó meg-
őrzi majd magnószalag-
ján . . . Hisz a rádió kon-
certjeit most számos külföl-
di rádió is átveszi. A mű-
sort Deseő Csaba kvintettje 
oldottabb hangulatú játéká-
val zárta be. 

A JVLagyar Hanglemez-
gyártó Vállalat a program 
szünetében bemutatta és ki-
sorsolta a Qualiton-sorozat-
ban megjelent legújabb ma-
gyar előadókkal készült 
dzsesszlemezt. 

I. M. 

A 

Ujabb földcsuszamlás 
Január 31-én. vasárnap 

este. Becske és Magyarnán-
dor között egy alagút tám-
fala. földcsuszamlás követ-
keztében leomlott. A mint-
egy húsz méter szélességű 
földcsuszamlás a vágányról 
kilökte az alagúton éppen át-
haladó tehervonat mozdo-
nyát. a vagonokat pedig az 
alagútba zarta. Az azóta 

szünet nélkül tartó helyre-
állítási munkálatokat — a 
legújabb értesülések szerint 
— szerdán átmenetileg abba 
kellett hagyni. Ugyanis a 
már-már megállapodó föld-
csuszamlás mintegy ötven 
méter szélességben, újabb 
földrétegeket magával ra-
gadva ismét megindult. 

Apadnak a Tisza 
mellékfolyói 

Az Északmagyarországi 
Vízügyi Igazgatóság szerdán 
másodfokúról elsőfokúra 
mérsékelte az árvízvédelmi 
készültséget a Bódrog gátja-
In, s továbbra is elsőfokú 
készültség őrzi még a Zagy-
vát, a Tárnát és a Horto-
bágy-Berettyót. Most már a 
Tisza valamennyi mellék-
folyója apad, s így számí-
tani lehet arra. hogy hama-
rosan megszüntetik a ké-
szültségeket. 

Javult a belvizhelyaet ls, 
mert a lehűlés csökkentette 
a belvízutánpótlást. Sokat 
tevékenykedtek azonban a 
vízügyi igazgatóságok dol-
gozói is, akik a másodper-
cenként 346 köbméternyi vi-
zet csapolnak le az elöntött 
területekről. Az utóbbi 24 
órában csaknem 20 ezer 
holdnyi területet víztelení-
tettek. 


