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Kereskedelmi 
delegációnk 
Bukarestben 

Szurdi István belkereske-
delmi miniszter vezetésével 
hétfőn küldöttség utazott 
Bukarestbe az 1971. évi ma-
gyar—román választékcsere 
és a belkereskedelmi műsza-
ki-tudományos együttműkö-
dési jegyzőkönyvek aláírá-
sára. Megvitatják egyúttal a 
magyar—román belkereske-
delmi kapcsolatok további 
ki szélesítésére vonatkozó 
idószerű témákat is. 

Hé! szegedi szavaló 
a területi döntőben 

A Bartók Béla Művelő-
dési Központban vasárnap 
rendezték meg a kisipari 
szövetkezetek X. országos 
szavalóversenyének Csong-
rád megyei döntőjét. Hor-
váth Sándornak, a Csongrád 
megyei KISZÖV elnökének 
üdvözlő szavai után 28 ver-
senyző lépett a Mentes Jó-
zsef színművész vezette zsű-
ri elé. 

A szavalóversenyt Tolnai 
Mária nyerte meg, második 
Nóvák Zoltán, a harmadik 
pedig Botás Mária lett. Ra j -
tuk kívül még Pecska Mi-
hály, Maday Emőke, dr. 
Molnár Judit és Bozó Anikó 
jutott a kisipari szövetkeze-
tek szavalóversenyének te-
rületi döntőjébe, amelyet 
március 27—28-án Békés-
csabán rendeznek meg. A 
megyei döntő valamennyi 
résztvevője szegedi volt. 

A visszaélések, 
árdrágítások ellen 

A Csongrád megyei NEB vizsgálatai tavaly 

Ipari tanulók 
szakmai wors&nye 

Ha azt hallja az ember, 
hogy egy fővárosi építőipari 
vállalat vidéken végzi mun-
kájának javarészét, humori-
zálva mondja: fantasztikus! 
S ugyanezt mondhatja, csak 
némi malíciával, ha arról 
hall, hogy egy szegedi szék--
helyű építővállalat Buda- • 
pesten végzi tevékenységé-
nek 85 százalékát. Pedig itt 
is szükség lenne rá. Ez a 
Csongrád megyei építő-sze-
relőipari közös vállat, amely 
két téesz vállalkozásaként 
indult, s amelynek dolgozói 
jórészt budapestiek. S mit 
végez Budapesten? Ezt is 
feltárta a Csongrád megyei 
népi ellenőrzés, amelynek 
múlt évi munkájából ez 
csak kiragadott példa: vál-
lalta a szegedi-pesti válla-
lat a Pilvax-, a Kisberlin-
étterem felújítását is töb-
bek között. 

érte. Egy másik szaküzlet 
ben 1968-ban csak 64, 69- lük foglalkozni 
ben már 219 vevőt kellett azonban jócskán 
kártalanítani. 

Az ellenörök megállapítot-
ták a múlt év elején, hogy 
baj van a menzákkal, illet-
ve az őket ellátó Alföldi 
vendéglátó 5. számú üzem-
egységével, s javasoltak a 
hiányosságok megszüntetését. 
Az év végén aztán utóvizs-
gálat derítette ki, hogy lé-
nyegében semmi sem válto-
zott: megkárosult az egye-
tem, a hallgatók, s a válla-
lat jogtalan árbevételhez ju-
tott. A történet vége, hogy 

is, hogy nem érdemes ve-
Vannak 

olyanok, 
amelyeknek nyomán vizsgá-
lat indul. Az elmúlt évben 
255 közérdekű bejelentés ér-
kezett, ezek jelentős hánya-
dában a4 építőiparra, az : 
IKV-ra. a városgazdálkodá-
si vállalatokra Danaszkod- | 
tak. 

Bejelentés alapján végül 
rendőrségi nyomozással sí- | 
került leleplezni egy buda- : 
pesti illetőségű „gázszerelőt", i 
aki az egyik téeszben 20 j 
ezer forintot meghaladó jö- 1 

vedelerahez jutott úgy, hogy 
okirathamisítással produkált 
egy mellékfoglalkozást enge-
délyező Iratot. Kapott érte: 
3 év 6 hónapot. De hason-

Erdey László-
díj 

A Magyar Tudományos 
Akadémia elnöksége analiti-
kai-kémiai kutatások jutal-
mazására Erdey László-dí-
jat alapított. A díj elnyeré-
sére az Akadémia kémiai 
tudományos osztálya pályá-
zatot írt ki. A pályázat 
győztese ötezer forint ju-
talmat és Erdey László-ér-
met kap. 

Pályázni kiemelkedő ana-
litikai eredményekkel, az 
analitikával kapcsolatos ú j 
módszerek, eljárások, készü-
lékek kidolgozásával, illető-
leg ezeknek a gyakorlatban 
való bevezetése érdekében 
készített leírással, dolgozat-
tal lehet. 

A bejelentések vizsgálata 
mellett a megyei népi ellen-
őrök mintegy 77 nagyobb 
vizsgálatot végeztek az el 
múlt évben. (A közérdekű 
bejelentések és magánpana-
szok száma együtt 369 volt.) 
Árdrágításokat, visszaélése-
ket, harácsolásokat fedeztek 
fel ismét, hogy megvédhes-
sék a lakosság érdekeit. Egy 
országos felmérés keretében 
vizsgálták a lakosság áruel-
látásának helyzetét és az 
áruk minőségét. Megállapí-
tották, hogy noha javult a 
választék, még mindig kevés 
áz olcsó áru. Előfordult az 
is, hogy a gyermekruházati 
árukat lényegesen maga-
sabb áron — 50—70 száza-
lékkal megterhelve — adták 
el, holott ezek között álla-
milag dotált termékek is 
voltak. A DELTEX a NEB 
javaslatára visszatért az 
eredeti, szabályos haszon-
kulcs alkalmazásához. 

Az is megtörtént, hogy a 
nagykereskedelem önszántá-
ból árengedményt adott né-
hány gyermekruházati cikk-
re, de mire a fogyasztóhoz 
ért az, csak a fele maradt 
az engedményből. Volt 
ugyanis olyan áfész, ame-
lyik megtartott magának 20 
százalékot a 40-ből. 

Nincs minden rendben a 
cipő körül — mutat ja egy 
másik ellenőrzés —, hiszen 
a Duna Cipőgyár szegedi 
szaküzlete 6 millió forintos 
1969-es forgalmából 358 
ezer forintot kellett, hogy 
visszatérítsen vevőinek a jo-
gos reklamációra, s volt 
olyan hónap, amikor a visz-
szatérítés összege az össz-
forgalom 13 százalékát is el-

az illetékesek intézkedéseket lóképpen jöttek rá egy sze-
leltek a jogtalan árbevétel g®d i J®Pko
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visszatérítésére. 
Nem maradt ki a vizsgá-

latok sorából a MÁV sem, 
de itt jóval kedvezőbbek PtíT 
voltak a tapasztalatok, az 3 ' 
utóvizsgálat előrelépést ta-
pasztalt. De azt is megálla- Arra ls volt példa, hogv a 
pította. hogy egyre több a bejelentőknek a NEB-hez 
rongáló utas, akit az utazó- kellett fordulniuk jogvéde-

- közönség általában közönyö- lemért Megtörtént, hogy va-

Somogyi Káro lyné Jelvételi; 

Évről évre megrendezik a Szakma Kiváló Tanulója-
versenyt. Tegnap a szegedi 624. Szakmunkásképző Intézet 
rendezésében az autószerelők és a női szabók vetélkedtek 
az elsőségért. A megyei szintii versenyeken szép eredményt 
értek el a szegediek. A női szabó szakmában első lett 
Szécsi Mária, második Krisztin Irén, a harmadik pedig 

, Sütő Julianna, mindhárman a Szegedi Szabó Ktsz-ben 
ros adócsalására, vásárhe- j dolgoznak, mesterük Faragó Károlyné. Az autószerelő ta-
lyi fuvarosok manipulációira, j nulók versenyének első helyezettje Gilicze Péter, mestere 

a 10. sz. Volán Vállalatnál Demeter András. Képünkön: a 
női szabók versengése. 

sen figyel. lakit, mert a vállalatnál 
A példák után a NEB be- nyíltan feltárta a hibákat, 

számolója azt állapítja meg, alacsonyabb beosztásba he-
hogy a vizsgált szervekkel lyezték, s bár sikerült meg-
váló kapcsolat általában jó, védeni a dolgozó érdekeit a 
kivéve, ha a munka azzal NEB-nek, a vállalat vezetői 

valakit sze- egy év alatt sem ismerték 
kell felelős- fel, mennyire ellentétes ma-

gatartásuk a szocialista de-

zárul, hogy 
mély szerint 
ségre vonni. Az utóbbi eset 
ben érdemes idézni szó mokráciaval, s még ma is 
szerint — „vannak, akik a 
legváltozatosabb módszerek 
alkalmazásától sem riadnak 
vissza". S még szerencse, 
hogy kevesen. De, sajnos, 
tehetjük hozzá: vannak. 

elégtételt igyekeznek köve-
telni maguknak. 

Vizsgálni, bejelenteni te-
hát veszélyes? Nem mindig, 
nem mindenütt. De feltét-
lenül szükséges, ezt bizo-

Ezért eshet meg, hogy a nyitják a NEB tavaly vég-
közérdekű bejelentéseknek zett vizsgálatai. És érdemes 
még mindig jó néhány szá-
zaléka névtelen. Igaz, ezek-
nek pedig 20 százaléka olyan 

is, mert a többség nyer ve-
le. 

V. M. 

Tóth Sándor kiállítása 
Miskolcon 

való — meg neon bánt és 
eredményes — otthonna-
találásét. 

A. L. 

Filharmóniai 
ha ngverseny 

A Szegedi Szimfonikus 
Zenekar vasárnapi koncert-
jét a fiatal karmestergárda 
egyik komoly tehetsége, a 
győri zenekar másodkarmes-
tere, Jancsovics Antal sze-
replése avatta élménnyé. Az 
egyéniségére szabott Csaj-
kovszkij-műsort íobogó tem-
peramentummal, a roman-
tikus színekgt a ritmus és 
dinamika ezernyi árnyalatá-
ban felvillantó előadásmód-
dal tolmácsolta. A zenekar 
nagyszerű játékán és a szín-
házat megtöltő hallgatóság 
hangulatán egyformán tük-
rözött a biztos fellépésű di-
rigens szuggesztivitása. 

Már a Rómeó és Júlia nyi-
tányfantázia a tartalmi 
kontrasztok finom kidolgozá-
sával bilincselt le. A drámai 
hatások fokozásáért ugyan 
helyenként eltúlzottnak 
éreztek a tempókat, de az 
összkép meggyőző volt és a 
shakespeare-i világból nőtt 
ki. 

A hangverseny monumen-
tális zárószáma az V. (e-
moll) szimfónia, amely mint 
a nagy orosz mester sors-
szimfóniája él a köztudat-
ban. Csajkovszkij talán leg-
mélyebb Adagióját különö-
sen harmonikus hangzáskép-
ban vetítette elénk a kare 
mester, de varázsos kecses-
ségével a Keringő-tétel és a 
virtuóz Finálé is megraga-
dó teljesítmény volt, ame-
lyért a zenekar is elismerést 
érdemel. 

A hangverseny szólistája 
Lux Erika a b-moll zongora-
versenyben technikai prob-
lémákkal volt elfoglalva és 
így a zenei mondanivaló egy 
részével adósunk maradt. A 
zenekarral a III. tételben ta-
lálkozott az előadó és a si-
kert elsősorban ennék a té-
telnek köszönhettük. A rá-
adásul játszott Chopin e-
moll keringő megérdemelt 
tapsokat aratott. 

Szatmári Géza 

Nemcsak, hogy szülőváro- összegyűjtött munkákat, ábrázol — így dr. Kalmár 
sában, de egykori iskolája- most még inkább meggyő- LásZió, Vaszy Viktor, Nagy 
nak képtárrá alakított ter- ződhettek a kiállító tehetsé- A t t i l a a r c m á s á t muta t ja - , 
Z I c T k i M u S Z h Sári- Sének érlelődéséről. Különö- m i n d e n egyéb érvnél jobban 
dor szobrászművész. . . sen a nagy szamhan bemu- j e l z i a művész Tisza-parton 

A Borsodból Szegedre tátott érmek jeleznek egy 
származott művész otthoni törés nélküli átalakulást, 
bemutatkozása így többszö- . elmélyülést, 
rosen szimbolikus volt: kep- , . 
letesen értve meg valójában Az pedig, hogy számos 
is ott adott számot eddig érem épp szegedi portrét 
végzett munkájáról, ahol 
annak idején ízlését csiszol-
ta, ismereteit szerezte. 

A több mint tíz év termé-
sét bemutató tárlat vasár-
nap déli megnyitója méltó 
volt a különös alkalomhoz. 
Részt vettek ra j t a Tóth Az utóbbi években rene- tikjai most Szegeden lótha-
Sándor hajdani volt tanárak s z á n s z á t é u a batikolás, tók. A Horváth Mihály ut-
diaktarsai, de ott volt tobb „ „ , . . . . . . . „ , . , 
szegedi híve is akik vi- Gyun, kotozi, testekbe cai képtárban állították ki 
szont azért utaztak el olyan márt ja , majd szárítja, va- belőlük mintegy hetvenet — 
messzire, hogy lássák: mi- gaij® a jól színeződő keimé- mind a felnőtt, mind pedig 

A keceli úttörők batikjai 

A Pénzügyminisztérium 
a lakosság adóztatásáról 

A Pénzügyminisztérium- bá az adók beszedése, esei-
ban a megyei tanácsok el- leges mérséklése vagy elen-
nőkhelyetteseinek és pénz- gedese elsőfokon ugyancsak 
ügyi osztályvezetőinek be- a községi, a városi, a kerü-
vonásával a napokban meg- leti tanácsokra tartozik. Ez 
vitatták a lakosság adózta- az önállóság nagy felelőssé-
tásával kapcsolatos tanácsi get ró a tanácsokra. Elsősor 
feladatokat. E közérdekű ban azt kell szem előtt 
kérdésről a következő tájé- tartaniuk a lakosság adóz-
koztatást adta dr. Hunor tatásánál, hogy érvényesül-
János, a Pénzügyminisztéri- jön az adó jövedelemszaba 
um főosztályvezetője: lyozó szerepe. Olyan helyi 

Mint ismeretes, a lakos- adópolitikát kell tehát fog-
ságtól származó mindenfaj ta tatrüuk, amely korlátozza és 
adóbevétel a tanácsokat il- akadályozza a spekulációkat, 
leti. Valamennyi adó meg- a törvények kijátszásává 1 
állapítása — újabban a bor- szerzett konjunkturális jöve-
forgaimi adóé is —, továb- delmeket Erről azért kell 

külön szólni, mert bár or-
szágoson kedvező nz adómo-
rál, még szép számmal akad-
nak, akik hamis bevallás-
sal, jövedelmük eltitkolásá-
val jogtalan előnyökre igye-
keznek szert tenni. 

A tanácsoknak erélyesen 
fel kell lépniük az adócsa-
lók ellen. Ugyanakkor az 
adópolitika gyakorlati alkal-
mazásakor kedvezni kell 
olyan szoJgátató, javító-
munkát végző kisiparosok-
nak, a kiskereskedőknek, 
aíkik a lakosság ellátását 
szolgáják. Erre főleg a ke-
véssé iparosított, vagy ke-
reskedelmi hálózattal nem 
kellően ellátott területeken 
kell törekedni. 

Ahhoz, hogy a tanácsok 
kellően differenciáljanak, 
mélyreható gazdasági elem-
zéseket kell végezniük. 
(MTI) 

Képzőművészeti 
napló 

lyen sikert ara t egykori vá- a z i d ö v e l v e f s e n y z ő ha- az iskolás érdeklődők gyö-
rosaban a „fogadott fiu . , . 

Papp Lajos, a tőlünk Mis- ziasszony eppugy, mint a nyorkodtetesere. 
kolera elszármazott költő jobban ráérő iskolás lány. . . S valóban gyönyorködteté-
nyitotta meg a kiállítást. Hogyhogy nem, a batik sére, mert a keceliek által 

val a szép megörökítéséibe keceli úttörők válták. Jo mek nagyon szépek. Dicsér-
törekszik. Munkáit témáinak nyolc évvel ezelőtt Baloghné ni lehet őket gyermekme-
egyszerűségéhez, embersé- s o r o s u o n a tanárnő tani- sékbe ülő figuráikért, s di-

r e r ^ n d i g l d e í r v o t T ' s t o t t a m e g 1 0 8 d i 4 k t a i v a l a z « « színeikért, ame-
ma is idegen tőle a bravú- érdekes díszítő technikát, s lyeknek nemegyszer „igazij' 
rokra csábító túlbonyolítás, az első próbálkozások után képekhez illő a harmóniája. 

Az egykori iskola — ma: mindjár t érkezni is kezdtek Az érdekes batiktárlaton 
Miskolci Képtár — valóban a különböző kiállítások di- egyébként a keceliek eddigi 
raknak!* ^ o m b S f t á s o k n a k j a i ' N é h á n y r ö v i d e s z t e n d ő . -sikereinek dokumentumai is 
érmeknek ad méltó keretet! ^ a világhíres indiai gyer- láthatók. Mind a róluk írott 

Sétálva az ízlésesen el- mekrajz-bemutató aranyér- sorok, mind pedig a mun-
rendezett paravánok, talpa- rnét is megszerezte a Kis Icák közreadott képei azt 
zatok között, minden néző Rácz Rózsa, majd Szakács bizonyítják, hogy nem vé-

műn- a nagy seregszemle letten ül került a „nagy" sze-
kálkodott első nagy szám- Neáru-díjának boldog tu la j - gedi kiállítások rangos 
adásáig az egykori diák, donosa lett. színhelyére ez a gyerékne-
Akik pedig máskor is, több- A keceli úttörők határa- vek által jegyzett bemutató, 
szőr is látták már a most inkom. túl is jól ismert ba- L. A. 

flctiim-
centenárium 

Áchim L. András születé-
sének 100. és halálának 60. 
évfordulójáról gazdag prog-
rammal emlékeznek meg a 
haladó szellemű parasztpoli-
tikus szülővárosában, Bé-
késcsabán. A kéthónapos 
rendezvénysorozat március 
14-én, az Áchim L. András-
emlékkiállítás megnyitásával 
kezdődik. 

A Munkácsy Mihály Mú-
zeumban muta t ják be 
Áchim emléktárgyait, az ál-
tala és róla írt újságcikke-
ket, harcos parlamenti be-
szédeit, a róla készült fény-
képeket és rajzokat. Békén 
csabán és Budapesten tudo-
mányos ülést rendeznek, 
amelyen neves tudósok, 
történészek ismertetik 
Áchim életét, munkásságát. 

Békéscsabán az I. sz. ál-
talános iskola Áchim L. 
András nevét vesqi fel, 
Áchim-szobrot és emléktáb-
lát lepleznek Le. 


