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Termelőszövetkezeti parlament" 

3 lövő héten kezdődik 
a téeszek második 

kongresszusa 

Kitüntetéses doktorrá 
avatás Szegeden 

Közel háromezer közös 
gazdaság és 1 millió 30 ezer 
dolgozó tag eredményes 
munkájának számadását, 
gondjainak részletes elemzé-
sét hozza 450 küldött a me-
zőgazdasági szövetkezetek 
egy hét múlva kezdődő má-
sodik kongresszusára — 
mondta tegnap délelőtt az 
Országházban tartott sajtó-
tájékoztatón Szabó István, a 
Termelőszövetkezetek Or-
szágos Tanácsának elnöke. 

Alapos előkészítő mun-
kával arra törekedtek, hogy 
ez a kongresszus összetéte-
lénél fogva is vállalni tudja 
a reá háruló feladatokat Jól 
gazdálkodó és gyenge ter-
mészeti adottságokkal ren-
delkező közös gazdaságok-
ból egyaránt várják a de-
mokratikusan és titkosan 
válaszott küldöttek között a 
szövetkezeti vezetőket me-
zőgazdasági szakembereket 
és fizikai dolgozókat is a 
Parlament padsoraiba. 

Az előkészítő időszak leg-
nagyobb jelentőségű ese-
ménye a TOT által decem-
berben kiadott irányelvek 
lehető legszélesebbkörű 
megvitatása volt minden 
szövetkezet közgyűlésén, és 
a küldöttek megválasztása. 
Bátor problémafölvetésre 
ösztönöznek az irányelvek, a 
tapasztalatok igazolják, hogy 
szövetkezeti parasztságunk 
elt is az adott lehetőségek-
kel. A közgyűlések jelentős 
politikai fórummá változtak, 
megvitatták többek között 
iparunk és mezőgazdaságunk 
kapcsolatában tapasztalható 
előnyös, előrevivő és itt-ott 
fékező hatású tendenciákat, 
a tagok és vezetők jövedel-

mét, a veszteséges ágazatok 
lábraállításának módozatait, 
a zöldség- és gyümölcs-, va-
lamint a cukorrépa-termesz-
tés előrelépéséhez szükséges 
intézkedések egész sorát — 
megnevezve minden esetben 
a valóban gátló tényezőket 
és közösen keresve a kibon-
takozás útját. Sok szó esett 
az adott munkaerőhelyzet és 
a gépesítés mostani foka 
közötti feszültségekről és 
szinte elemi erővel tört ki 
a tiltakozás a szövetkezetek-
re erőltetett bürokratikus 
eljárások ellen. Megemlítet-
te a TOT elnöke, hogy a 
javaslatok egy része azóta 
már a megvalósulás út ját 
járja, más részéhez azon-
ban a kongresszus állásfog-
lalása szükséges. 

Várhatóan téma lesz a 
kongresszuson a munkás-
paraszt szövetség további 
erősítésének gondolata és 
szándéka, föltárják a ráfize-
téssel termelő ágazatok 
gondjait, minden bizonnyal-
foglalkoznak a szövetkezeti 
gazdaságok és a vezetők 
kockázatvállalásával és a 
kockázattal együttjáró fele-
lősség kérdésével, a szövet-
kezeti demokrácia érvénye-
sülésével csakúgy, mint a 
belső ellenőrzés gondjaival. 

A március 29-én kezdődő 
háromnapos kongresszus rep-
rezentatív külsőségeket mel-
lőző, a téma súlyához iga-
zodó, megalapozott döntése-
ket hozó munkakongresszus 
lesz. Javaslatot tesznek töb-
bek között a TOT alapsza-
bályának módosítására és az 
Országos Tanács szervezeté-
nek az igényekhez jobban 
igazodó kiegészítésére is. 

Dr, Korom Mihály 
látogatása 

Dr. Korom Mihály igaz-
ságügyi miniszter tegnapi, 
szegedi látogatása alkalmá-
ból a déli órákban felke-
reste a Csongrád megyei 
pártbizottságot Itt Győri 

Imrével, a Magyar Szocialis-
ta Munkáspárt Központi Bi-
zottsága tagjával, a Csong-
rád megyei pártbizottság el-
ső titkárával időszerű kérdé-
sekről tanácskozott 

„Sub Auspiciis Rei Publi-
cae Popularis doktorrá foga-
dom": három tanárt és két 
orvost avattak ezzel a mon-
dattal tegnap kitüntetéses 
doktorrá Szegeden, olyan 
fiatalokat, akik iskolai ta-
nulmányaikat az általános 
iskolától az egyetemig je-
lesen végezték. Az ünnepé-
lyes eseményre, a József At-
tila Tudományegyetem és a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem tanácsának együt-
tes ülésére a központi egye-
tem aulájában került sor. Az 
avatáson részt vett Kisházi 
Ödön, az Elnöki Tanács he-
lyettes elnöke, dr. Polinszky 
Károly művelődésügyi mi-
niszterhelyettes, dr. Ágos-
ton József, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára, dr. Ozvald Im-
re, a városi pártbizottság 
titkára, Hantos Mihály, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökhelyettese és Papp Gyu-
la, a városi tanács elnökhe-
lyettese, valamint a két 
egyetem professzori karának 
képviselői, a kitüntetettek 
hozzátartozói, barátai, isme-
rősei. 

Az ünnepséget dr. Márta 
Ferenc, a tudományegyetem 
rektora nyitotta meg, majd 
dr. Tóth Károllyal, az or-
vostudományi egyetem rek-
torával együtt ismertették az 
Elnöki Tanácsnak azt a ha-
tározatát, amely hozzájárult 
ahhoz, hogy Olajos Terézia, 
Kiss István, Párdutz Ár-
pád középiskolai tanárokat 
és Pap Ákos, Rótt Zsuzsan-
na orvosokat Sub Auspiciis 
Rei Publicae Popularis ki-
tüntetéssel doktorrá avassák. 

A két szegedi egyetem új 
doktorai: 

Olajos Terézia 1941-ben 
született Túrkevén. Kecske-
méten érettségizett, majd a 
szegedi tudományegyetemen 
görög—latin—francia sza-
kon tanult Iskolai munká-
ját példamutató szorgalom-
mal végezte, s a társadalmi 
munkában is kitűnt Jelen-
leg az egyetem régészeti in-
tézetében dolgozik. Kiss 
István biológia—kémia sza-
kos középiskolai tanár, 1943-
ban Pápán született Álta-
lános és középiskolába, va-
lamint egyetemre Szegeden 
járt Mint egyetemista a 
tudományos diákkörökben 
jelentékeny munkát fejtett 
ld. A KISZ egyetemi szer-

vezeteiben vezetőségi tag 
volt. Jelenleg az egyete-
men dolgozik. Párdutz Ár-
pád biológia—kémia szakos 
középiskolai tanár, 1943-ban 
Dorogon született. Iskoláit 
Szegeden végezte. Egyete-
mistaként részt vett a tudo-
mányos diákkörök munká-
jában. 1966 óta a tudomány-
egyetem elektromikroszkóp 
laboratóriumának dolgozója. 
Eddig nyolc tudományos ta-
nulmánya jelent meg. KISZ-
tag, és jelentős társadalmi 
munkát végzett. 

Pap Ákos orvos, 1945-ben 
Hódmezővásárhelyen szüle-
tett. Általános és középis-
koláit szülővárosában végez-
te. Tudományos érdeklődésé-
vel már egyetemista korá-

ban kitűnt. Több tanulmá-
nya jelent meg. Társadalmi 
munkája kiemelkedő. Az 
MSZMP tagja. Jelenleg az 
I. sz. Belklinika gyakornoka. 
Rott Zsuzsanna 1946-ban 
Gyöngyössolymoson szüle-
tett. Középiskoláit Gyöngyö-
sön végezte. A szegedi egye-
temen tevékenyen részt vett 
a tudományos diákkörök 
és a KISZ munkájában. Ma 
a mátraházi tbc-gyógyinté-
zet orvosa. 

A jelöltek munkájának 
bemutatása után Kis István 
köszönetet mondott a kitün-
tető elismerésért, majd a je-
löltek ismertették disszer-
tációjuk tételeit. Ezután az 
ünnepélyes eskütétel követ-
kezett, melynek befejeztével 
az avatás hagyományos 
rendjének megfelelően dr. 
Kalocsai Dezső egyetemi ta-
nár, a bölcsészkar dékánja, 
dr. Szalay László egyetemi 
tanár, a természettudományi 
kar dékánja és dr. Guba Fe-
renc egyetemi tanár, az or-
voskar dékánja doktorrá 
avatta a jelölteket 

Ezután került sor az ava-
tás legünnepélyesebb ese-
ményére. Kisházi Ödön ün-
nepi beszéd kíséretében át-
nyújtotta az ú j doktoroknak 
az Elnöki Tanács által 
adományozott aranygyűrű-
ket. Ünnepi beszédében az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke méltatta az új dokto-
rok és az őket nevelő pro-
fesszorok érdemeit, majd 
rámutatott, a párt és az ál-
lam azt várja a kitüntetett 
fiataloktól, hogy tudásukat 
a nép javára gyümölcsöz-

S u m o g y l K a r o l y n é f e lvé t e l e i 
Kisházi Ödön az új doktoroknak átadja az aranygyű-

rűket 

Dr. Olajos Terézia 

tessék. Kisházi Ödön ezután 
arról a szoros kapcsolatról 
beszélt, amely a szocializ-
must és a tudományt össze-
kapcsolja. Tudományos meg-
alapozottság nélkül — mon-
dotta egyebek közt — nincs, 
nem lehet szocializmus. 

A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd után a résztvevők 
tapsa közben adta át az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke az ú j doktoroknak az 
aranygyűrűt, bejelentve, 
hogy az 1958 óta kiadottak 
közül Rott Zsuzsanna kapta 
a századikat. 

Az ünnepélyes. doktorava-
tás dr. Tóth Károly zársza-
vával ért véget. 

Dr. Kiss István 

Dr. Párdutz Árpád 

mény, de biztosan lesz, mert itthon 
is, és a szomszédos megyékben is van 
követendő jó példa. Bácsban közös 
fenntartású a művelődési otthonok 
25,7 százaléka. Békésben 7,7 százalé-
ka és Szolnokban 8 százaléka. 

1968 előtt nálunk is működött ket-
tő. Derekegyházán és Nagylakon, a 
MEDOSZ és a helyi tanács, illetve az 
SZMT és a helyi tanács fenntartá-
sában. Az egyiktől megvonták a tá-
mogatást, a másik veszélyesség miatt 
megszűnt, de közös összefogással ma 
ismét áll és működik. 

Az igazság kedvéért meg kell mon-
danunk, hogy a közös fenntartás, a 
társadalmi támogatás nem esett ki a 
következetek látószögéből, csak a ré-
gi mechanizmus keretei között nem 
ehetett előrelépni különböző centrá-

lis megkötöttségek miatt, sem Árpád-
jaimon, sem Öttömösön. Mindkét 
lözségben volt helyi kezdeményezés. 
-V centrális megkötöttségeket csak 
1969-ben oldotta fel a művelődésügyi 
miniszter 4/1989. sz. rendelete, ame-
lyet más érdekeltekkel egyetértésben 
íozott. Ez kizárja bármiféle külső 
gazgatási korlát felállítását, s a dön-

tés jogát oda teszi, ahová az valóban 
• artozik: a szövetkezetekhez. Nyitott 
tehát a fenntartáshoz való csatlako-
zás lehetősége a gazdasági szervek 
előtt. 

Megyei tanácsunk 1970-ben foglal-
kozott többek között ezzel a kérdéssel 
is: „a közművelődési intézményháló-
zat korszerűsítése, továbbfejlesztése 
erdekében fokozni kell az erőfeszí-

téseket azok különböző szervek által 
történő közös létesítésére, működteté-
sére". 

Megyénkben többfelé helyi taná-
csok és termelőszövetkezetek közösen 
építettek művelődési otthont. Jelentős 
volt a makói téeszek és üzemek se-
gítsége a városi könyvtár felépítésé-
ben, s most is jelentős a rákosi klub-
könyvtár építésében. Zsombón, Ma-
gyartésen, Eperjesen, Maroslelén, 
Bakson, Forráskúton, Rúzsán, Szaty-
mazon, Ülléssen, Fábiánsebestyénben, 
Mindszenten, Nagymágocson, Szeg-
váron, Székkutason annak idején is a 
helyi erök fogtak össze a művelődési 
otthonok építése érdekében, s megyei 
támogatással meg is oldották az ak-
kor sem könnyű feladatot. Napjaink-
ban is nagyszerű kezdeményezések-
nek vagyunk tanúi. Csanádpalotán. 
Bordányban, Tiszaszigeten, Zákány-
széken, Csongrádon, Szentesen, Vá-
sárhelyen is csak a helyi erők teljes 
összefogása hozhatja meg az új, kor-
szerű intézményt a lakosságnak. A pa-
lotai és a bordányi már kinőtt a 
földből a társadalmi összefogás, s fél-
tő gondoskodás eredményeként, tgv 
lesz ez majd Tiszaszigeten és Zá-
kányszék esetében is. 

Intézményeink rászolgálnak erre a 
társadalmi segítségre, Művelődési ott-
honainkban évente (csak felsorolás-
szerűen említve) 2800—3000 ismeret-
terjesztő előadást 200 000-en hallgat-
nak meg. 400—500 tanfolyam, akadé-
mián 10—12 000 résztvevő jelenik 

meg. Ezer lakosra számítva 420—450 
kiállításlátogató esik. 300—350 művé-
szeti csoportban 5000—6000 jórészt 
lelkes fiatal szerepel. Évente 1000— 
1200 műsoros estet 350 000-en látogat-
nak. Elterjedtek az ifjúság művészeti 
vetélkedői a szentesi és a makói já-
rásban, amelynek élén jár a KISZ, s 
nem is akármilyen színvonalon! Üj, 
korszerű formák jelentkeznek a klu-
bok keretei között. Művészportrék ke-
rülnek falura is. Szüntelenül megújul 
az emberek igénye a kultúrával és 
saját magukkal szemben is. S ilyen 
körülmények között, sokszor anyagi 
gondokkal küzdve, elfáradva, és ismét 
újra kezdve dolgoznak művelődési 
otthonaink. 

Ha összefogjuk erőinket, feltétlen 
elnWve iutunk. A művelődési ottho-
nok kulturális nevelőmnnká"k ni-jo-
vető intézményei, s ezért alapellátás-
ban kell részesülniök, amelynek meg-
valósítását helyi tanácsaink kezdemé-
nyezhetik az állami támogatás növe-
lésével, a társadalmi támogatás kiszé-
lesítésével. Az kétségtelen, hogy a 
inuveiodési otthonok gazdálkodási 
gondjain feltétlen enyhíteni kell, 
hogy anyagi p r o b l é m a . * . . . 
szolgálhassák a szocialista kultúra 
célkitűzéseit. S ez nem lehet másként, 
mint kiadásaik fedezésével, gazdálko-
dásuk bruttósításával, amelyben a na-
gyobb részt tanácsaink vállalhatják, 
de ne maradjanak ki belőle a hely-
ben dolgozó gazdasági szervek sem. 

CSENKE LÁSZLÖ 

Dr. Pap Ákos Dr. Rott Zsuzsanna 

Ma: meteorológiai 
világnap 

Ma: meteorológiai világ-
p. A világ meteorológusai-

ak évről évre megismétlő-
dő ünnepi eseménye ez, ame-
lyet március 23-án, a tava-
szi napfordulót követően 
rendeznek meg. 

Az idei, a tizenkettedik, 
témája: A meteorológia és 
az ember környezete. 
1951. március 23-án lépett 

hatályba az az egyezmény, 

amely létrehozta — az ENS5 
keretében — a Meteorológia' 
Világszervezetet. Tíz évvé 
később elhatározták, hog; 
minden március 23-án « 
szervezet tagállamai — töbl 
mint százharminc ország — 
ezt a napot megünneplik. 

Ma az ember közvetlei 
környezetét érő káros hatá-
sokat ismertetik, vitatják 
meg a meteorológusok. 


