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Kedvező körülmények 
között dolgoznak 
szövetkezeteink! 

Fogyasztási szövetkezetek kongresszusi knldöltárlekozlote 
A SZÖVOSZ VII. kong- mondatát, hogy a probléma fogyasztási szövetkezetnek, a 

resszusának előkészítéseként okát megtaláljuk: a mező- vezetőségen múlik elsősor-
tartották tegnap délelőtt gazdasági termékforgalma- ban. hogy milyen eredmé-
Szegeden az általános fo- zás és -felvásárlás terén nyeket érnek el. Kiküszöbö-
gyasztási, a takarék- és la- úgyszólván valamennyi sző- lendő és megszüntethető hl-
kásszövetkezetek küldöttei- vetkezetnél kiaknázatlan le- baként említette, hogy a 
nek megyei értekezletét. Az hetőségek vannak. felvásárló szövetkezetek el-
elnökségben foglalt helyet A takarékszövetkezetek sősorban a nagyobb vállala-
többek között Kovács Imre, megerősödtek, a falvak tok szállítói, saját tagjaik 
a megyei tanács elnökhe- pénzügyi központjaivá let- és községük lakossága kőz-

tek, mert feltalálták magu- vetlen ellátására ritkábban 
kat az ú j közgazdasági kör- gondolnak. Hiányolta, hogy a 

tályvezetője, Grúber János, nyezetben, élni tudtak az küldöttek nem mérlegelték 
a szegedi járási pártbizott- önállóság lehetőségeivel, a megyei szövetség munká-
ság titkára, Molnár Sándor, Egyik legdinamikusabban ját. 
a Hazafias Népfront megyei fejlődő ágazatként említette A küldöttgyűlés a vita 

a küldöttértekezlet a lakás- után szekciókra osztva foly-
szövetkezetekel. Számuk tatta munkáját, közben 
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lyettese, Papdi József, a 
megyei pártbizottság osz-

titkára és a SZÖVOSZ kép-
viselőjeként Kovács Sándor 
elnökhelyettes. 

A küldöttértekezlet beszá-
molója a VI. kongresszus talható differenciálódás is küldötteit is. Első eset a 
óta eltelt időszak eredmé- ezt mutat ja : lakásépítő, la 
nyeit elemezve megállapítot- kásfenntartó és 
ta. hogy tény mindhárom vetkezetek sorakoznak újab-
ssövetfcezeli ágazat fejlödé- ban a közös fogalomba. 
se. Az áfészek kiskereske- Hunyadkürti Lajos szóbeli 
delmi tevékenysége például referátuma után tíz küldött 
meghaladta az országos át- kért siót. Eredményeiket 

szövetkezetek életében, hogy 
garázsszö- a z önálló tevékenységet foly-

tató szövetkezeti ágazatok 
közös kongresszuson vesz-
nek részt. 

H. D. 

Az élelmiszeripari 
beruházások 

helyzete 
Az élelmiszeripari beru-

házások helyzetévél foglal-
kozott az EDOSZ elnöksége. 
Megállapította, hogy egyes 
esetekben túlságosan elhú-
zódnak a munkálatok, de 
előfordul az is, hogy elha-
markodottan döntenek a be-
ruházásokról és sokszor hi-
ányzik a megfelelő anyagi 
fedezet ls. Az elnökség ezért 
elhatározta, hogy a jövőben 
az eddiginél jobban figye-
lemmel kíséri a beruházá-
sokkal kapcsolatos intézke-
déseket 

Különösen nagy gondot 
fordítanak majd az állat-
tenyésztéssel kapcsolatos 
iparágaik beruházási prog-
ramjának támogatására. 
Megvizsgálják azt is, hogy 
megalapozottak-e a beruhá-
zási koncepelóik, igyekeznek 
meggátolni az anyagi erő-
források elaprózódását is, 
és felkarolják az erők kon-
centrálására irányuló kez-
deményezéseket. 

Udvaréi Erzsébet képei 
Kiállítás a Képcsarnokban 

A Képcsarnok Kárász ut-
cai bemutatótermének októ-
bert vendége Udvardi Erzsé-
bet festőművész. Kiállításá-
nak ünnepélyes megnyitásán 
tegnap délután 5 órakor 
megjelent Győri Imre, az 
MSZMP KB tagja, a megyei 
pártbizottság első titkára, 
llku Pál művelődésügyi mi-
niszter és dr. Márta Ferenc, 
a JATE rektora ls. A kiállí-
tást dr. Bíczó György. a 
szegedi városi tanács elnöke 
nyitotta meg. 

• 
Udvardi Erzsébet harma-

dik önálló kiállításán a 
Balaton-élmény szülte akva-
rell-kollázs képeit mutatja 
be. A művésznő Badacsony-
tomajon él, közvetlen hatást 
gyakorol rá u Balaton és a 
környező vidék. Ez a termé-
szetélmény mély nyomokat 
hagy munkáiban; olvan mé-
lyeket, hogy túl kell lépnie 
a natura impresszióin. A tá j 
prlmérélmény, ehhez kap-
csolja embersége vibrálása-
lt. Á víz ezer arcét, komor-
ságát és ragyogását, tükröző-
déseinek játékét, mozdulá-
sait ragadja meg. A távoli 

horizontok vízszinteseit, 
ahol az ég találkozik a vía-
zel, a nádszálak függőleges 
játékával, és a parti sziklák 
szabálytalan formáival 
bontja. Az évszakok válto-
zásait kiséri-követi úgy, 
hogy a t á j komor, fenséges, 
játékos, szomorú képébe be-
le tudja lopni embersége 
ünnepnapjait és keserveit. A 
nyári képek ragyogásában 
benne oldódik a festőn6 
öröme, csodálata. A téli ké-
pei hideg csengésűek, ma-
gányt sugároznak. Szent 
áhítattal és vallató csodál-
kozással szemléli Udvardi a 
balatoni tájat. Cgy oldódik 
benne, hogy n táj mindig 
megtermékenyül festői lété-
nek erejéből. Szimbolikus 
jelentésű tájak-képek szü-
letnek így a helyi motívu-
mokból, egv emberlélek 
változásai. Akvarell-kollázs 
technikával készültek a ké-
pek. Az akvarell biztos Is-
merete, virtuóz, de finom 
kezelése jellemzi. 

Udvardi Erzsébet a Bala-
ton sajátos hangú festője. 
Méltó elődjéhez. 

L . 

lagot. Az 1966. évi eredmé- említették, fölvetették közös 
nyekhez viszonyítva az élei- gondjaikat, és bőven adtak 
miszer-kereskedelem forgal- útravalót a kongresszus 
ma 95 százalékkal emelke- később megválasztott kül-
deti, az iparclkk-'kereskede- dötteinek. Fölszólalt a vitá-
lemé 85,7-del, a ruházati ban Kovács Imre, a megyei 
boltok forgalma pedig 36 tanács elnökhelyettese, s 
százalékkal nőtt. A lakosság tolmácsolta a végrehajtó bi-
vásárlóerejének javulása ol- zottság elismerését mindhá-
vasható ki először ezekből a rom szövetkezeti ágazat tag-
számokból, és az a tény, jalnak, vezetőinek és alkal-
hogy volt is mit vásárol- mazottainak — Janus Bo-
nunk a pénzünkért. Keve- bierszki, a lengyel Wroclav 
sebb a hiánycikk, jobb a megyei szövetség elnöke — 
választék — tehát jobb ke- a szoros baráti kapcsolatok 
reskedők lettek a szövetke- jelentőségét máltatta —, és 
zetek. Változatlanul probW- K w á SZÖVOSZ 
ma viszont a falusi lakossag 
húsellátása, még mindig elnökhelyettese ls. Hangsú-
akadozik a zöldség- és gyü- lyozta Kovács Imre, hogy az 
mölcsárusftás. Pedig lenne 
mit eladni, ha üzletszerve-
zé&l gondok nem állnak a 
gyümölcs út já t ! Kapcsoljuk 
ide a jelentés egyik későbbi 

ú j közgazdasági környezet és 
a napokban megalkotott 
szövetkezeti törvény azonos 
lehetőségeket kínál minden 

Ház a rokkant 

Tanácskozás 
az állattenyésztésről 

A magyar mezőgazdasági ügyi Minisztérium termelési 
nagyüzemekben a kedvező és műszaki fejlesztési főosz-
toözgazdusági légkör és a túlyának főelőadója megkö-
különböző állami segítségek szönte az állattenyésztők ed-
ösztönzések hatásúira szépen digi munkáját. Az elmúlt tíz 
fejlődik uz állattenyésztés, évben lényegesen javultak a 
A sertéstenyésztésben nem- szarvasmarhatartás mula-
csak a korszerű sertéstele- tói. Most új tenyésztői mun-
pek bizonyítják ezt, hanem ka é s tenyésztői célktűzések 
a7, állatlétszám ls. A kerülnek előtérbe. A faj ta-

szarvRsmarha-tenyésztésben kérdés nem lehet vitatott, 
még bőven van tennivaló, hiszen a magyartarkát meg-
Mégis a tegnap Hódmező- felelőnek tartják a szakem-
vúsárheíyen megrendezett berek. A legfontosabb, mln-

szarvasmarha-tenyésztési den mezőgazdasági nagy-
tanácskozás és ivadékbemu- üzem dolgozza ki a saját te-
tató legnagyobb tanulsága; nyésztést programját, 

ja mezőgazdasági nagyüze- D m m e t h ^ u 0 r -
mek néhány even belúl lé- . Állattenyésztési Fel-

'nyeges eredményeket érnek i i g / e l ö s é g i g a z g a t 0 J a hozzá-
szólásában az utódellenőrzé-

interprint-71 

Szegedi ketonetieteiok 
szép tette 

Valamikor tűzszerész ala-
kulatot vezényeltek a má-
sodik világháborúból vlsz-
szamaradt aknamezőre: 

— Elvtársak! — hangzott 
a parancs — az embereket 
meg kell menteni, hiszen 

minden egyes akna életve-
szélyes. Végrehajtani! 

Nekiláttak. A katonától ezt 
várja a haza. Minden távo-
labbra került, a természe-
tes célok, vágyak, tervek, 
a család, hogy élni kellene 
értük is. Csupán a figyel-
meztetés mozgatta a tűz-
szerészt: csak egyszer hibáz-
hatsz! 

Szabó István tűzszerész 
százados jól hallotta a közeli 
robbanás dörejéi. Halványan 
emlékezett az utána történ-
tekre, kórház, gyógyulás, a 
búcsúztatás néhány szava: 

— Emlékszünk rád, elv-
társ. Segítünk . . . segítünk . . . 
katonához méltóan teljesítet-
ted a megbízatást. 

Az éltette rokkantságában, 
amikor oly nehéz volt elvi-
selni az örök sötétséget, 
m e r t . . . olyan jó lett volna 
legalább egy pillanatra lát-
ni még a kék eget, meg azt, 
hogy nőnek a gyerekek, Pi-
tyu, Marika, gondjukat vi-
seli a hű feleség. Két apai 
karjával sohasem Ölelhette 
át őket, mivel csak egy ma-
radt a robbanás után. 

Másodszor akkor dörrent 
szívére a robbanás, amikor 
tavaly Makóra tört a Ma-
ros. Annak hatása is olyan 
volt majdnem, mint az első 
robbanásé, amelyik elvette 
fél karját és a szemevilagat. 
Most. Megtudta, ha nem lát-
ta. akkor is, hogy mindenü-
ket, szerény hajlékuk vá-
lyogfalait követeli az ár. Ma 

is fülében cseng a kiáltás: 
— Mi lesz most velünk?! 

1970-et írtak. Ment a hfr 
a Honvédelmi Minisztéri-
umhoz: bajban a rpkkant 
tűzszerész. S jött a válasz: 
— Segítünk, hiszen Szabó 
István is segített, amikor az 
ország gondban volt. Csak-
nem az életét áldozta. 

A szegedi olajvidék építé-
sében részt vevő honvéd 

műszaki alakulat KISZ-tag-
gyűlésén ismertették a rok-
kant tiszt történetét, hogy 
bajba került és kijutnia 
nincs elég ereje. Határoz-
tak az ifjúkommunisták. Tár-
sadalmi munkában építették 
fel a húzat, fejenként 35 
szombat és vasárnap ment 
rá. de szép lett, akárki 
megnézheti Makón a Czu-
czor utca 13. alatt. Molnár 
Lajos szakaszvezető, építész-
technikus irányította a 
munkát. Vele együtt 60 kis-
katona írta alá a munká-
ról szóló emlékalbumba írt 
jókívánságokat, Varga hon-
véd, Fodor, Kereszti, Deme 
honvéd meg a többiek. Lan-
tos Gyula ezredes, a Honvé-
delmi Minisztérium, Juhász 
Pál alezredes az építöala-
kulat, dr. Forgó István vá-
rosi tanácselnök a város ne-
vében köszöntötte az ú j tég-
laházában a rokkantat, s 
család ját. Arról is szóltak az 
avatón, hogy a katonákon 
kívül segítséget nyújtottak 
az építéshez sokan mások 
is. Köszönet mindenkinek. 

OTP-hitel is kellett, havi 
233 forint a törlesztés, nem 
kevés, de így elboldogul a 
család. I f jú katonakezek 
emelte biztos fedél alatt. 

K. I. 

el. 
Dr. Paczuk István, si munka fontosságát hang-Csongrád megyei tanács él- g ú l y o z t a D r > S z a h ó j á n o s , 

a megyei állategészségügvl 

Ttsss%J!aet s a s a 
dr. Szmodits Tibor, a Me- tartási eredmenyeit, proble-
zőgazdasági és Élelmezés- máit. 

Kórus — csak fiukból 
A példa mutatós: a bécsi 

Sánger Knaben, a Szegeden 
is járt Szczeczini Csalogá-
nyok, de bátran ideidézhe-
tők a nagy hagyományok-
kal rendelkező angol, sőt a 
lengyel és a lett gyermek-
kórusok ls. A mutatós pél-
dák azonban közvetettek és 
közvetleneik egyszerre, hi-
szen ma egyedüliek a Sze-
gedi Fiúkórus számára — 
hasonlók régóta nincsenek 
már Magyarországon. Pe-
dig! . . . A k órusm ozga lom-
nak, ezen belül a gyerekkó-
rusóknak, nemcsak hagyo-
mányaival, de jelen ered-
ményelvei sem kell szégyen-
keznünk — ugyanulkikor 
tény: a régi nagy mestereik 
énekkari kompozícióikkal is 
bőven gondoskodtak a fiatal 
fiúk ellátásáról. 

Egyszóval volt értelme, 
nem is kevés, egy szegedi 
énektanároő, Erdősné Fagler 
Erika vállalkozásának: ta-
valy ősszel a városi Úttörő-
szövetség segítségével létre-
hozták a Szegedi Fiúkórust. 
mely a jövő héten kezdi 
második „évadját" az úttö-

Kilencven céget képvisel 
az a 11 országból érkező 41 
kiállító, akik részt vesznek 
Budapesten, a BNV terüle-
tén október 10—17 között 
első alkalommal megren-
dezésre kerülő nemzetközi 
nyomdaipari szakkiállításon, 
az Interprint—71-en. A lát-
nivalókról pénteken a 
Hungexpo tanácstermében 
tájékoztatták a sajtó mun-
katársait. 

A kiállítás célja a magyar 
nyomdaiparban a IV. ötéves 
terv Időszakára előirányzott 
nagyszabású rekonstrukció 
sikere megvalósításának 
elősegítése, a nyomdagép-
import lehetőségeinek feltá-
rása, ú j piacok, beszerezési 

források. ú j technológiai 
megoldások megismertetése. 
A kiállításon szerepelnek 
hazai vállalatok is. A Tech-
nolmpex által exportált Bu-
rot elnevezésű gépcsaláddal 
jelentkezik a Könnyűipari 
Gépgyártó Vállalat, a Bu-
dacolor Festékgyár nagv 
mennyiségben exportált 
nyomdafestékeit mutat ja be. 
Az Alföldi Nyomda könyve-
ket, folyóiratokat, offset-
nyomtatványokat és napi-
lapokat sorakoztat fel. 

Az Interprint—71 kiállí-
tásra látogatókat várnak a 
Szovjetunióból, Csehszlová-
kiából és más szomszédos 
országokból is. 

Pályázati felhívás: 

A Honvédelmi Minisztérium 
tanulmányi ösztöndíjára 

rőhúz szakköréként a Béke 
utcai általános iskolában. A 
kórus — úgy tűnik — be-
váltja a hozzáfűzött remé-
nyeket. Sikerrel szerepelt az 
Éneklő Ifjúság tavaszi ren-
dezvénysorozatain csakúgy, 
mint az Üttörőház műsora-
in, s az elkövetkező iskolai 
évre már bátrabban tervez-
nek. Közös koncertre ké-
szülnek az Üttörőház vonós-
zenekarával, a nyáron pedig 
táborozáson vesznek részt a 
Béke utcai, a Mérei utcai, 
a Gutenberg utcai, a Ság-
vári gyakorló, az I. és Il-es 
gyakorló általános iskolák-
hói verbuválódott kórus di-
ákjai. És hu minden jól 
megy, hamarosan egyenru-
hát is kapnak az Úttörő-
háztól. 

Az idei program tehát a 
jövő szerdán délután kez-
dődik a Béke utcai iskolá-
ban. A Szegedi Fiúkórus 
előtt szép lehetőségéle áll-
nak; a kezdeményezés nem-
esük pedagógiai szempont-
ból jelentós, de kuriózum-
nak is számít. 

N. I. 

Zsíguti-alkatrészüzlet 
Eddig 9 ezer érkezett, az 

év végéig újabb 4 ezer Zsi-
guli érkezik, jövőre pedig 
már 21 500 kerül ft*rga-
lambu a népszerűvé vált 
szovjet kocsiból. Az autók 

, behozatalával egy időben 
megfelelő alkatrészellátásról 

is gondoskodnak. A gépko-
csi-tulajdonosok igényeinek 
kielégítésére az Autóker Bu-
dapesten, a Gogol u. 13. 
szám alatti mlhta terme 
mellett rendezett be Zslgull-
alkatrész-szaküzlelet. ame-
lyet pénteken nyitottak 
meg. 

A honvédelmi miniszter 
pályázatot hirdet a minisz-
térium tanulmányi ösztön-
díjának elnyerésére. Jelent-
kezhetnek mindazok a fér-
fiak, akik a felhívásban 
megjelölt felsőoktatási In-
tézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytatnak, 
vagy oda felvétett nyertek, 
illetve felvételre jelentkez-
nek, nz esetben ha önként 
vállalják a fegyveres szol-
gálatot. s a magyar nép-
hadsereg hivatásos tisztjei 
kívánnak lenni, s megfelel-
nek a feltételeknek. Az ösz-
töndíjra pályázók (a 11 hó-
napos sorkatonai szolgálatot 
teljesítők is) a kiegészítő 
parancsnokságtól kapnak je-
lentkezési lapot, és az er-
kölcsi bizonyítvány beszer-
zéséhez szükséges nyomtat-
ványt. A jelentkezési lapot 
és a mellékleteket a pályá-
zók n kiegészítő parancs-
nokságnak (a sorkatonai 
szolgálatot teljesítők az ala-
kulat parancsnokának) ad-
ják át. 

A honvédségi ösztöndíjra 
pályázhatnak a Budapesti 
Műszaki Egyetem és az Eöt-
vös Lóránd Tudományegye-
temnek a felhívásban fel-
sorolt szakain tanuló egye-
temisták. Ugyancsak pá-
lyázhatnak a szegedi, deb-
receni, pécsi és a Semmel-
weis Orvostudományi Egye-
tem általános orvostudomá-
nyi karának; a Marx Károly 
közgazdaságtudományt egye-
tem általános karának pénz-
ügyi szakos, kereskedelmi 
karának belkereskedelmi 

szakos; a Testnevelési Főis-
kola tanári szakos hallga-
tói, továbbá: a Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Főis-
kola kereskedelmi és ven-
déglátóipari karának hallga-
tói: a szegedi Élelmiszeripa-
ri Főiskola hallgatói; a Pol-
lack Mihály műszaki főis-
kola építőipari karának 
mélyépítési szakos, gépészeti 
karának épületgépészeti sza-
kos; a közlekedési és távköz-
lési főiskola vasútüzemi és 
gépjármúközlekedésl szakos 
hallgatói; a Pénzügyi és 
Szúmvlteti Főiskola pénz-
ügyszánívltell és szervezés-
Informéció-feldolgozásl ka-
rának hallgatói; a Kandó 
Kálmán vlllamosipari mű-
szaki főiskola gyengeáramú 
karának számítástechnikai 
szakos; a Felsőfokú Építő-
ipari Technikum építőipari, 
lakás- és kommunális gaz-
dálkodási szakos: a Felső-
fokú Földmérési Technikum 
földmérő szakos, valamint a 
Felsőfokú Könnyűtpari Tech-
nikum ruhaipari és bőripari 
szakos hallgatói. 

A honvédségi ösztöndíja-
sok a tanév, a szakmai 
gyakorlat és a katonai alap-
képzés Idejére havonként — 
a külön rendelkezésekben 
megállapított mértékben — 
tanulmányi ösztöndíjra, szo-
ciális támogatásra és ösztön-
díjpótlékra jogosultak. 

A felsőoktatási intézmé-
nyekben tanulók bármely 
időpontban, az odu felvétel-
re jelentkezők 1972. április 
1-lg pályázhatnak a Honvé-
delmi Minisztérium tanul-
mányi ösztöndíjára. 


