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Három egyetem 
joghallgatói Szegeden 
Megnyitották az országos diákköri konferencia 

szekcióját 
Az elmúlt napokban Gö-

döllőn nyitották meg a X. 
Országos Tudományos Di-
ákköri Konferencia rendez-
vénysorozatait, melynek so-
rán nyolc tudományágban 
1009 dolgozatot olvasnak fel, 
vitatnak meg a különböző 
szekciók. Az országos prog-
ram sorrendben második 
rendezvényeként tegnap dél-
előtt Szegeden, a József At-
tila Tudományegyetem jogi 
karának épületében nyílt 
meg a konferencia állam-
és jogtudományi szekciója, 
ahol három napon keresztül 
a különböző alszekciókban 
54 dolgozat hangzik eL 

Az ünnepélyes megnyitóra 
eljött dr. Korom Mihály 
igazságügyi miniszter, dr. 
Polinszky Károly művelő-
désügyi miniszterhelyettes, 
dr. Varga József, a Minisz-
tertanács Tanácsi Hiva-
talának elnökhelyettese és 
Szűcs Istvánná, a KISZ 
és Szűcs Istvánné, a KISZ 
KB titkára. Velük együtt az 
elnökségben helyet foglalt 
dr. Márta Ferenc tanszék-
vezető egyetemi tanár, a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem rektora, dr. Komócsin 
Mihály, a Csongrád megyei 
tanács elnöke, dr. Koncz 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának osz-
tályvezetője, Papp Gyula, a 
szegedi városi tanács elnök-
helyettese és Szögi Béla, a 
megyei KISZ-bizottság első 
titkára Is. 

Megnyitó beszédet dr. An-
t a l f f y György tanszékvezető 
egyetemi tanár, a szegedi 
jogi kar dékánja mondott, 
megemlékezve a kétszeres 
jubileumról: Idén húszéves 
a diákköri mozgalom és 
most tartják országszerte a 
tizedik konferenciát. Az el-
telt két évtized alatt a 
mozgalom alapító dokumen-
tumaiban leszögezett irány-
elvek változatlanul érvény-
ben maradtak, a tudomá-
nyos diákköröknek elsőren-

Dr. Korom Mihály felszólalása a megnyitón 
dű célja a tudományos 
utánpótlás nevelése. 

Az ünnepélyes megnyitón 
felszólalt dr. Korom Mihály 
és Szűcs Istvánné is. Az 
igazságügyi miniszter han-
goztatta, hogy a magyar jo-
gi élet ezekben az években 
reneszánszát éli, ami a jog-
alkotásban és a jogalkalma-
zásban egyaránt tükröződik. 
Ez a fellendülés természe-
tesen összefügg társadal-
munk mai helyzetével: a 
szocializmus felépítésén fá-
radozunk, s ebben a nagy 
közös munkában megvan a 
jog sajátos szerepe is. El-
mondta, hogy a szegedi 
6zekció programjában fel-
tüntetett és általa átnézett 
dolgozatoknak már a címei 
is biztatóak, nem túlzottan 
elméletteskedők, látszik raj-
tuk, szerzőik a gyakorlati 
élettel Is eleven kapcsolatot 
kerestek. Ha ilyen lesz a 
dolgozatok tartalma is, va-
lóban sikeresnek mondható 

a konferencia. Hogy mi lesz 
a dolgozatok további sorsa? 
Már régóta felmerült az 
igény, miképpen lehetne 
azokat hasznosítani. Az 
Igazságügyi Minisztérium 
mindenesetre figyelemmel 
lesz rájuk. 

Szűcs Istvánné felszólalá-
sában a tudományos diák-
köri munka jelentőségéről, 
funkciójáról, eredményeiről 
beszélt, de azt is elmondta, 
hogy ezekben a hónapokban 
a továbbfejlesztésének lehe-
tőségein is dolgoznak már. 

A három egyetem — a 
budapesti, a pécsi és a sze-
gedi — joghallgatóinak tu-
dományos diákköri konfe-
renciája tegnap, még a dél-
előtti órákban megkezdte 
munkáját. »Az ünnepélyes 
záróülésre holnap, pénteken 
délután 3 órai kezdettel ke-
rül sor a jogi kar Lenin 
körúti épületében, ahol az 
eredményeket ismertetik és 
a díjakat osztják ki. 

fóruma VALASZOKA fANACSTAGOK 
BESZÁMOLÓIN 

ELHANGZÖft KERDESEKRE 

Az utóbbi egy-két évben 
mintha kevesebb üzlet nyílt 
volna Szegeden, legalábbis 
az 1960-as évek végének 
nagy nekirugaszkodásához 
képest. Az idén se valami 
sok új boltot kereshetnek 
fel a vásárlók. Az üzletnyi-
tásokról Farsang Lászlóné 
dr., a kereskedelmi osztály 
vezetője adott felvilágosí-
tást 

Szegeden is lesz 
butik 

Még kevesen tudják, hogy 
a Bajcsy-Zsilinszky és a 
Kígyó utca sarkán épülő 
ház földszintjére milyen üz-
letek kerülnek. A Komplett 
Vállalat és a Divatáru 
Nagykereskedelmi Vállalat 
divatáruboltot rendez be itt, 
s mellette egy sütőipari 
szakbolt is lesz. Nem mesz-
sze innen, a Nagy Jenő ut-
cában ügynevezett butik 
nyílik rövidesen, szintén di-
vatárut lehet itt majd kap-
ni, de mindig a legdivato-
sabb, legextrább ruházati 
cikkeket, és szintén a 
Komplett és a Divatáru 
Nagyker. közösen gondosko-
dik majd a jó áruellátásról. 

Az Oskola utcában, a 
Roosevelt tér sarkán a Hun-
gária Vállalat eszpresszót 
nyit, állítólag Egő arany né-
ven. Kénytelenek vagyunk 
megjegyezni azonban, hogy 
ez az elnevezés meglehető-
sen sután hangzik, sehogyse 
illik eszpresszóhoz. Sokkal 
jobb lenne, ha a másik Ja-
vaslatot fogadnák el, s Sze-

ged régi városnegyedéről, a 
Palánkról keresztelnék el, 
mint a közelmúltban a 
szomszédos Oskola utcai 
tömbbelsőt. 

Az Oskola utcában éppen 
a napokban nyílt meg az 
Éliker húsmintaboltja, mely-
hez az árut a Csongrád 
megyei Húsipari Vállalat 
biztosítja majd. A régi hús-
bolt helyére is egy Ilyen 
mintaboltot terveznek, csak-
hogy szövetekét. A győri 
Rlchards Posztógyárral és a 
Pamutnyomóipari Vállalat-
tal tárgyalnak ebben a do-
logban. 

A Bécsi körút és a Pető-
fi Sándor sugárút sarkán ál-
ló KISZ-társasház földszint-
jén a fodrász és a Patyolat-
üzlet már működik. Harma-
dikként a MEK rendez itt 
be bisztrót, melynek meg-
nyitása április elején várha-
tó. 

Piac a Marx téren 
és Tarjánban 

Sokakat érdekel a Marx 
téri piac is. Jó hír: nemcsak 
megkezdődött a pavilonsor 
építése, hanem remélhetőleg 
már az idén el is készül. A 
pavilonokban termelőszö-
vetkezetek, szövetkezetek, 
áfészek és állami vállalatok 
kapnak helyet Üzleteik 
egész héten nyitva lesznek, 
nemcsak a piaci napokon, 
s ezzel mintegy kiegészítik 
a város üzlethálózatát. Re-
mélhetőleg azt ts biztosítják 
majd, hogy a lakosság min-
dig hozzájusson friss zöld-

séghez, gyümölcshöz, ba-
romfihoz, tejhez, tejtermék-
hez, különféle húsárukhoz. 

Az új tarjáni piacot most 
tervezik. A piac a víztorony 
környékén kap helyet. Mi-
után a tervek elkészültek, a 
jövő év első felében rrün-
den bizonnyal fel is tudják 
építeni. A pavilonok típus-
terveit a tanács készítette 
el. Ezen a piacon csak élel-
miszereket fognak árusítani 
a termelőszövetkezetek, ál-
lami vállalatok, kiskereske-
dők. 

Tervezik 
az új szállodát 

Szeged idegenforgalmánaki 
szervezését már régóta za-
varja, hogy nincs a város-
ban elegendő szállodai szo-
ba. A hat szálloda 282 szo-
bája mindössze 627 vendéget 
tud befogadni. A Gazdasági 
Bizottság és a Belkereske-
delmi Minisztérium ezt fi-
gyelembe véve járult hozzá, 
hogy még a negyedik ötéves 
terv idején egy 140 szobás, 
300 személyes, B kategóriájú 
szálloda épüljön, s hozzá egy 
250 személyes vendéglátó 
üzlet. A tanács végrehajtó 
bizottságának határozata 
értelmében a szálloda a Fel-
ső Tisza part és a Lenin kör-
út találkozásánál épül fel, 
mégpedig házgyári paneleké-
ből. A programtervet a Sze-
gedi Tervező Vállalat készí-
ti. A szállodaépítéshez a vá-
rosi tanács mintegy 19 mil-
lió forinttal hozzájárul. A 
szálloda a Hungária Válla-
laté lesz. 

M/t ígér az új évad? 
Kodály-évfordulóra — Szegedi 

művészek a kamarasorozatokban 

s o m n g v i K&rolyne (elvernie 
A diákköri konferencia résztvevőinek egy csoportja 

Modell-
kísérlet 

A szennyvizek biologlai 
tisztítására, a bennük levő 
szervesanyagkeszlet hasz-
nosítására modellkísérlete-
ket kezdtek Keszthelyen, az 
Agrártudományi Egyetem 
növénytani ' tanszékének 
munkatársai. A kísérlethez 
— amelyben részt vesznek a 
tihanyi Biológiai Kutató 
Intézet, a Dunakutató Ál-
lomás, a Somogy megyei 
KÖJÁL és a szarvasi Halte-
nyésztési Kutató Intézet 
szakemberei is — 12 me-
dencét építettek. A kísérle-
tek célja: megállapítani, 
hogy a szerves anyagokban 
gazdag vizek milyen hatás-
sal vannak a vízben élő 
szervezetekre. 

Papp György 
kiállítása Rúzsán 

„Kockázatos", nemes misz-
szió betöltésére vállalkozott 
a Csongrád megyei Tanács 
Művelődésügyi Osztálya és a 
Megyei Művelődésügyi Mód-
szertani Központ: immár 
másod ízben rendezett kiál-
lítást egy „isten háta mö-
götti" falucska művelődési 
házában. 

Túlzás nélkül állítható: e 
kiállítás megrendezése — 
telitalálatnak bizoiwult. A 
homold falvak apmja-nagy-
ja ott volt a március 21-i 
megnyitón; Papp György, 
Szegeden éló grafikusmű-
vész kamaratárlata mele-
gebb fogadtatásra nem is 
lelhetett volná. 

Nem kis része volt eb-

ben annak az érdeklődést 
keltő, tartalmas beszélgetés-
nek, melyet a tárlatnyitó 
Laczó Katalin folytatott a 
kiállítóművésszel. 

A kivételes sikerű meg-
nyitón — melyen dr. Koncz 
Jánost, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetőjét és Sze-
lesi Zoltán szegedi műtörté-
nészt is a közönség sorai-
ban láthattunk. — a sándor-
falvi citerások kedvesen já-
rultak hozzá a hangulat fo-
kozásához, Budai Sándor 
népművész avatott irányítá-
sával. Kónya György nép-
művész furulyaszámai 
ugyancsak meleg tapsot kap-
tak. 

a E. 

Bár az Idei hangverseny-
évad még nem fejeződött be, 
a hagyományoknak megfele-
lően az Országos Filharmó-
nia már elkészítette a jövő 
évad tervezetét, melyet teg-
nap Szegeden, a Bartók Bé-
la Művelődési Központban 
tárgyaltak meg Szeged zenei 
életének vezetői, szervezői. 
A vita során ismét napi-
rendre került a kamarakon-
certek helyiségének kérdése, 
többen hangoztatták, érde-
mes lenne visszatérni a Ti-
sza Szálló esztétikusabb, 
korszerűbb, nagyobb kényel-
met biztosító nagytermébe. 
Lakatos Éva, az Országos 
Filharmónia igazgatója ígé-
retet tett: megkeresik az ér-
dekelteket, tárgyalnak az 
ügyről. Ugyancsak megegye-
zés született abban a kér-
désben. hogy a színház szín-
pada fölé hangfogót szerel-
nek. A költségeket a váro-
si tanács és a filharmónia 
közösen vállalja. 

Az 1972/73-as hangver-
senyévad programját. — vi-
ta után, több módosítással 
— elfogadták. Ennek értel-
mében az ú j évadot a 
Moszkvai Rádió Szimfonikus 
Zenekarának vendégszerep-
lése nyitja meg, október 
8-án, G. Rozsgyesztvenszkij 
vezényletével. Kodály Zol-
tán születésének 90., halálá-
nak 5. évfordulója alkalmá-
ból Szegeden is megemlé-
keznek a nagy magyar ze-
neszerzőről: a Vaszy Viktor 
dirigálta szegedi szimfoniku-
sok, a Zenebarátok Köru-
sának közreműködésével tel-
les koncertmatinét szentel 
Kodály Zoltán emlékének, 
ahol a Felszállott a páva, a 
Budavári Te Deum és a 
Psalmus hangzik el. A fő-
bérleti sorozatban jövő ta-

vasszal az Állami Hang-
versenyzenekar is Szegedre 
látogat Ferencsik János di-
rigálásával, a többi koncer-
tet a szegediek adják a bol-
gár Veselin Garvanov, vala-
mint Erdélyi Miklós, Ober-
frank Géza, Szalatsy István, 
Kórodi András és Lukács 
Ervin dirigálásával. Az ú j 
hangversenyévad színházi 
koncertjeinek szólistái között 
neves művészeket találunk: 
Gertler Endre Berg Hegedű-
versenyét játssza, a japán 
Mayumi Fujikawa Beetho-
ven Hegedűversenyét, Lu-
kács Pál Hlndemith Brácsa-
versenyét, a fiatal Ránki 
Dezső Mozart-zongoraver-
senyt, a szegedi Nagy Imre 
Hidas Oboaversenyét, Nagy 
István Brahms egyik zongo-
raversenyét 

A korábbi évek tenden-
ciáinak megfelelően egyre 
több szegedi művészt foglal-
koztatnak elsősorban a ka-
marasorozatokban. fgy a ta-
nárképző főiskola Kardos 
Pál vezette kórusa Kedves 
Tamással és Delley Józseffel 

ad közös koncertet, a Sze-
gedi Fúvósötös Bódás Pé-
terrel, Onczay Csaba a Tö-
mörkény gimnázium kórusá-
val lép közönség elé, míg a 
Szegedi Kamarazenekar 
mindkét sorozatban szerepel 
Vaszy Viktor, illetve Szalat-
sy István vezényletével, Vár-
nagy Lajos és Rákosi Géza 
közreműködésével. Bérleten 
kívül dalestet rendeznek 
Horváth Eszternek és Gre-
gor Józsefnek. A kamara-
bérleti sorozatok érdekessé-
ge még, hogy közös rende-
zésben a színházban tartják 
a világhírű szovjet énekmű-
vésznő, Zara Doluhanova 
dalestjét, s előreláthatóan 
Szegedre látogat a Tátrai-
vonósnégyes, valamint a 
chilei zongoraművész, Alfon-
so Montécino. Az idén be-
vált zongorabérletet jövőre 
is meghirdetik, a szólisták 
Kocsis Zoltán, Gyimesi 
László és Rados Ferenc lesz-
nek. 

N . 1. 

Kárt okozott 
- továbbhajtott 

Az eset 21-én, délután öt 
óra tájban történt. Az FH 
22-95 forgalmi rendszámú 
teherszállító gépkocsi, mely 
az Oroszlán utcában, a Baj-
za utca sarkánál állt, in-
dulva olyan közel hajtott az 
ott levő üzlet kirakatához, 
melyet napellenző ernyő véd, 
hogy ezt elinduláskor nagy 
csörömpöléssel letörte. Az 
Oskola utcába befordulva 

megállt a gépkocsi, vezetője 
szemügyre vette a jármüvét, 
majd továbbhajtott. A járó-
kelő szemtanúk — joggal — 
elítélően nyilatkoztak az 
esetről. Miért nem jelen-
tette be a gépkocsi vezetője 
az ÉLIKER 16. számú élel-
miszerboltja vezetőjének, 
hogy a rongálást ő követte 
el? 

B. Gy. 


