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Megkezdődött a BNV 
belépőjegyeinek 

árusítása 
Tudnivalók a nyitvatarlásról és a kedvezményes 

utazásról 
A Hungexpo városligeti iatuknál. 

vásárvárosában az idén má-
jus 19-től 29-ig fogadja a lá-
togatókat a Budapesti Nem-
zetközi Vásár, amely ezúttal 

munkahelyükön 
kapják meg a szakmai je-
gyeket. A BNV pénztárai 
nem árusítják. 

jubilált 130. születésnapját , A szakemberek és az üz-
A T ^ I Í I M S letemberek tajekozodasat se-

gíti majd a BNV-n részt ve-
vő hazai és külföldi cégek 
nevét, kiállított áruinak 
jegyzékét és a kiállítás he-
lyét feltüntető vásárkataló-

tekinthetik g u S - v a i a m i n t a bemutatott 
A vonattal magyar termékek szakszerű 

utazó vidéki látogatók a leírását tartalmazó gyárt-
^ V - á l l o m á s o k o n és az mánykatalógus. A kiállításon 
IBUSZ-irodakban megvasa-

ünnepli. A főbejárat melletti 
főpénztár már megkezdte az 
elővételi belépőjegyek árusí-
tását. A belépőjegyek ára 
változatlanul 10 forint. A 
gyermekek pedig 5 forintos 
belépőjeggyel 
meg a vásárt. 
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hetvenezer Erőteljesen növekedett 
Rendhagyó sajtótájékozta-

tót rendezett tegnap, pénte-
ken délelőtt az Állami Biz-
tosító a Magyar Sajtó Házá-
ban. A biztosító célja az 
volt, hogy az újságírók in-
formációit felhasználva, szé-
les körű ismeretanyagot 
gyűjtsön a lakossági biztosí-
tásokról, ezzel minél alapo-
sabban megismerhesse a 
biztosítottak problémáit. 

Ezután Szász Endre, az Ál-
lami Biztosító ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a 
múlt évben minden negye-
dik biztosított család kárté-
rítésben részesült, s jelenleg 
a lakások 58 százalékának 
van biztosítása 70 ezer autó-

kötöttek cascót, 2 millió 

Szeged iparának termelése 

roit 15 forintos vásárigazol- 6 5 forintért árusítják a vá- i ra 
vánnyal a MÁV és a GYSEV sárkatalógust és 40 forintért ' 800 ezer embernek van élet-
vonalain a Budapestre és a a gyártmánykatalógust, 
visszautazásra az idén is 33 
százalékos menetdíjkedvez- | 
ményt kapnak. A vásáriga- I 
zolvány egyúttal érvényes j 
belépőjegy is a BNV-re. A | 
visszaélések megakadályozd- | 
sa miatt a tulajdonos uta-1 
/ás előtt köteles ráírni ne-
vét a vásárigazolványra, s a 
menetjegy megváltásakor a 
MÁV-állomáson, majd visz-
szautazás előtt a vásáron is 
ie kell bélyegeztetni a BNV 
be- és kijáratainál megta-
lálható bélyegeztető helye-
ken. A vásárigazolványra 
megváltott kedvezményes 
menettérti jegy a Budapest-
re utazásra május 18-án nul-
la órától május 29-én 12 
óráig, visszautazáskor pedig 
május 19-én délután 4 órá-
tól május 30-án éjfélig ér-
vényes. 

A vásár naponta délelőtt 
10 órától este 8 óráig lesz 
nyitva, de a pavilonok egy 
órával hamarabb, este 7 óra-
kor zárnak. Május 22-től 26-
ig az öt szakmai napon dél-
előtt 10 órától délután 2 
óráig csak szakközönség te-
kintheti meg a vásárt. Eze-» 
ken a napokon délután 2 
órától nyitják meg a kapu-
kat a vásárigazolványokkal, 
a 10 forintos felnőtt és az 5 
forintos gyermekjeggyel ren-
delkező látogatóknak. Az öt 
szakmai napra szóló belépő-
jegyet a vállalatok előre igé-
nyelték, s a BNV főpénztára 
eddig mintegy 100 ezer ilyen 
szakmai belépőjegyet küldött 
el a vállalatoknak. A szak-
emberek tehát saját válla-

l biztosítása. (MTI) 

Iparszerű sertéstenyésztés 

Állattenyésztési szakem-
berek és a megye állatte-
nyésztő gazdaságai vezetői-
nek részvételével tanácsko-
zást rendeztek tegnap, pén-
teken Tápén, a Tiszatáj Ter-
melőszövetkezetben az ipar-
szerű sertéstenyésztésről. Vi-
taindító előadást Kotormán 
Mihály, az ú j sertéstelep ve-

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

zetője mondott, hozzászólás-
ra dr. Szabó Jánost, az ál-
lategészségügyi állomás ve-
zetőjét és Ballabás Sándort, 
az állattenyésztési felügyelő-
ség megyei igazgatóját kér-
ték fel. Képünkön: a tanács-
kozás résztvevői megtekintik 
a sertéstelepet. 

Lassan eltelik az esztendő 
első tele, s ilyenkor már 
pontos adataink vannak ar-
ról, hogy miként sikerülhet 
az ú j év, milyen eredmé-
nyekkel kecsegtet az 1972-es 
esztendő. Az első negyedév-
ről pontos adatokat tett köz-
zé a KSH Csongrád megyei 
igazgatósága, s e jelentésből 
kitűnik, hogy Szeged és 
Csongrád megyei szocialista 
iparának termelése az elmúlt 
év második felében bekövet-
kezett visszaesés után 

az idei év első negyedé-
ben 12 százalékkal, az or-
szágos átlagot 8 százalék-
kal meghaladva nőtt. 

A fejlődés a foglalkoztatot-
tak létszámának egyidejű 
csökkenése mellett követ-
kezett be, így — a gazdaság-
irányítás célkitűzésének meg-
felelően — a termelésemel-
kedés teljes egészében a ter -
melékenység növelésének 
eredménye. 

Nagyon dicséretes mindez, 
ha tekintetbe vesszük, hogy 
központi gazdaságpolitikai 
célkitűzéseinknek csak akkor 
tudunk eleget tenni, ha to-
vább javítjuk a gazdálkodás 
hatékonyságát. 

Szeged és Csongrád megye 
iparának egészén belül 
ágazatonként eltérő a fej-
lődés üteme. 

Az állami nehéziparban — 
az átlagnál jóval gyorsabban 
— 23 százalókkal, a könnyű-
és az élelmiszeriparban pe-
dig — ettől jelentősen elma-
radva — 3 és fél, illetve 
másfél százalékkal nőtt a 
termelés. A könnyűipar fej-
lődésének visszaesése az or-
szágosnál kisebb mértékű, az 
élelmiszeripar pedig míg or-
szágosan. dinamikusan fej-
lődik, környezetünkben je-
lenleg stagnál. Magyarázat-
képpen meg kell jegyezni, 
hogy a nehézipar ilyen je-
lentős fejlődése jórészt 

a földgáztermclés növeke-
désének 

tudható be. 

Vajon keresték-e mindazo-
kat a termékeket, amelyeket 
megtermeltünk? Igen. mivel 
emelkedett a megyei székhe-
lyű nehéz- és könnyűipari 

vállalatok termékei iránti 
kereslet. Az első negyedévi 
rendelési állományuk, 9, a 
második negyedévre szóló 
pedig 5 százalékkal haladta 
meg az egy évvel korábbit. 
Ezen belül a belkereskede-
lem első negyedévi igénye 
ugyan kevesebb volt, de a 
külkereskedelem és a többi 
ágazat rendelése növekedett. 

Említésre méltó, hogy 

a szegedi és a Csongrád 
megyei vállalatok exportja 
az első negyedévben 13 
százalékkal emelkedett. 

Az igaz, hogy a tőkéspiacon 
történő eladás nemigen ha-
ladta meg az elmúlt eszten-
dei mértéket, mivel továbbra 
is a szocialista országokba 
irányuló szállítás részaránya 
a magasabb. 

A korábbi évekhez hason-
lóan idén is jelentős számú 
beruházás befejezése húzó-
dott át az ú j esztendőre. 

A folyamatban levő l'onto-
sabb beruházások közül 
ebben az esztendőben 16-
nak a befejezését tervezik, 

és 17 olyan létesítményen is 
dolgoznak, amelyet már ko-
rábban át kellett volna adni. 
A folyamatban levő beruhá-
zások közül üzembe helyez-
ték az Alföldi Porcelángyár 
csempegyártó részlegét, a 
JATE kollégiumát, de to-
vábbra is késik a hódmező-
vásárhelyi távbeszélő köz-
pont szerelése. 

gyengén halad a rúkus— 
móravárosi főgyűjtőcsa-
torna építése, és van elma-
radás az MTA újszegedi 
kutatóintézetének építkezé-
sénél is. 

Környezetünkben az építé-
si igények ebben az eszten-
dőben mérséklődtek valami-
vel, és közelebb kerültek a 
rendelkezésre álló építési 
kapacitáshoz. Az elmúlt hó-
napokban az építőipar az 
igények 9 százalékát utasí-

totta el, ez valamivel mar 
kevesebb volt a tavalyinál. A 
megyei székhelyű építőipari 
vállalatok és szövetkezetek 
ez évi termelési előirányza-
ta 1,8 milliárd forint, amely-
re megkötötték a szerződé-
seket. 

Az állami építőipar ebben 
az esztendőben 1882 új la-
kás felépítését tervezi. 

(Ebből a DÉLÉP 1672 dara-
bot vállalt.) A lakásépítésben 
a korszerű technológia kiter-
jedtebb alkalmazását teszi 
lehetővé, hogy üzembe he-
lyezték a Szegedi Házgyárat. 
Ez kifejezésre jut az idei la-
kásépítési programban is, 
amely szerint zömmei pane-
les technológiát alkalmaznak. 

Az is örvendetes, hogy 

környezetünk mezőgazda-
ságában az állattenyésztési 
kedv nem csökkent, 

s a sertésállomány alakulá-
sában kedvező ú j jelenség, 
hogy az eddigi hároméves 
ciklus meghosszabbodott. Ez 
évben — a korábbi tenden-
ciáktól eltérően — elmaradt 
az állomány nagymérvű 
csökkenése, és március végén 
csaknem ugyanannyi sertés 
volt a megyében (481 ezer 
darab), mint egy évvel ko-
rábban. 

A megye lakosságának 
készpénzbevétele az első 
negyedévben 3 százalékkal 
emelkedett. 

Ezen belül a bérből élők be-
vételei növekedtek jobban, 
annak ellenére, hogy a kifi-
zetett nyereségrészesedés ala-
csonyabb volt az előző évi-
nél. A magasabb bevétel na-
gyobb kereskedelmi forgal-
mat eredményezett, hiszen a 
kiskereskedelem eladásának 
értéke 9 százalékkal volt ma-
gasabb, mint az elmúlt év 
első negyedévében. Legna-
gyobb mértékben az élelmi-
szerek iránt növekedett a 
kereslet. 

fejlődés körvonalai bontakoznak ki. Tudnunk kell termé-
szetesen, hogy a felsorolt tudományterületek nem azonos 
előzményekkel rendelkeznek. Egyes tudományterületeken a 
kutatómunkának több évtizedes hagyományai vannak, míg 
más területek bontakozása egy-két esztendeje kezdődött 
meg nagyobb ütemben. Határozott törekvésünk a „fiatal 
tudományterületeket" mielőbb arra a szintre emelni, hogy 
ezek a nagy hagyományokkal rendelkező tudományterüle-
tek sorába álljanak. 

eredményeink fontos tényezője, hogy a témák jól 
kapcsolódnak az országosan is kutatott társa-

dalmi igényű kérdésekhez. Ez a jövő számára is feladat. 
Ügy kell kutatnunk szűkebb pátriánk kérdéseit, hogy a 
munka egyidejűleg jelentsen fontos hozzájárulást a helyi 
politika tudományos igényű alakításához, de képezze részét 
a szélesebb kiterjedésű komplex országos, esetleg nemzet-
közi vizsgálódásoknak is. Kutatásaink fontos sajátossága 
az is, hogy számos téma több megyére kiterjedő, regioná-
lis jellegű. Ez adódik e t á j sok szempontból azonos vagy 
hasonló gazdasági szerkezetéből, történetének azonos ala-
kulásából vagy éppen a megyehatárok változásaiból. Eb-
ből adódóan foglalkozni kell a jövőben a tájegységben 
folyó közös kutatások koordinált segítésének feladatával is. 

A témák azt is jelzik, hogy adottak a komplex téma-
kutatások lehetőségei. E téren kezdeti eredményekről ad-
hatunk számot. A társadalmi kérdések komplex jellege 
pedig sokoldalú elemzést igényel. A határtudományok a 
társadalomtudományokban is nagyobb teret követelnek 
maguknak. Meg kell találni az egymáshoz kötődő témák 
kapcsolódási pontjait, és főleg a jövőben a témakiválasz-
1 ásnál gondolni kell a csoportmunka indokolt mértékű 
alkalmazására. 

A társadalmi kérdések vizsgálata csak az elméleti és 
empirikus elemek helyes arányának biztosításával lehet 
eredményes. Más oldalról nem nélkülözhető a tudományos 
kutatók és a gyakorlati szakemberek alkotó együttmun-
kálkodása. Ehhez ják a feltételek és már bizonyos ered-
mények is vannak. Kutatóink jelentős része aktív közéleti 
tevékenységet is folytat, a gyakorlati életben pedig szá-
mos olyan szakember dolgozik, aki tudományos intézete-
inkben tanult, onnan hozta magával a különböző kérdé-
sek tudományos igényű megközelítésének szemléletét Az 
alkotó együttműködés az egyik legjobb csatornája az el-
méleti következtetések gyakorlati kontrolljának és a be-
váltak mielőbbi alkalmazásának is. 

He fontos a tudományos érdeklődésű gyakorlati szak-

emberek és a tudományos kutatóhelyek együttműködése 
más szempontból is. Az elmúlt évtizedben széles körű 
társadalmi igény jelentkezett néhány tudományterületen. 
Mindenekelőtt a szociológiai es a helytörténeti jellegű 
„vizsgálatok" terjedtek el az indokoltnál gyorsabban, és 
egy-egy alkalommal megfelelő tudományos kontroll nél-
kül jelentek meg publikációk is. Szeretnénk leszögezni: 
nem csökkenteni akarjuk a múltunk és jelenünk tudomá-
nyos kutatásának igényét a különböző vállalatok, szövet-
kezetek, intézmények munkájában. Ellenkezőleg, éppen 
erre inspirálunk. De határozottan ellene vagyunk minden 
tudománytalan vizsgálatnak, politikai felelősség nélküli 
publikációnak. Egy tudományoskodva, de hozzá nem ér-
téssel végzett szociológiai vizsgálat szükségszerűen félre-
tájékoztat a valóságról, rossz irányban befolyásolja a 
döntést. De jó részben ugyanez a helyzet, a helytörténeti, 
munkásmozgalom-történeti kutatások esetében is. Arra van 
tehát szükség, hogy a különböző vizsgálatokra fordított 
anyagi és szellemi eröbefektetés minél hatékonyabban 
megtérüljön a munka eredményessége révén. Ezért nél-
külözhetetlennek tartjuk, hogy a különböző jellegű vizs-
gálódások szakmai, tudományos gazdái az erre hivatott 
intézetek, tanszékek legyenek. Minden tudományterületen 
fontos feladat a publikációk megfelelő szakmai, politikai 
lektorálása. Nem szabad elfeledni azt, hogy tulajdonkép-
pen minden közzétett szó és mondat a világméretű osztály-
harc része, eleme. Ebben nincs semlegesség, „el nem kö-
telezett objektivitás". Egy megjelent tanulmány vagy 
könyv a szerző mellett a kiadó, a szerkesztői műhely 
ügye is. és megjelenése után közügy. Szükséges ezt azért 
megfogalmazni, mert ama helyes és támogatásra méltó 
törekvésnek, hogy egy-egy település, vállalat, szövetkezet 
feldolgoztatja és közzéteszi történetének egy-egy szaka-
szát, megfelelő felkészültség és kontroll hiányában szük-
ségtelen oldalhajtásai is lehetnek. Az ilyen problémák 
megelőzésére is gondolunk, amikor a helytörténeti kuta-
tás továbbfejlesztésével is foglalkozunk. Ugyanakkor ha-
tározott törekvésünk, hogy minél több társadalomtudo-
mányi kérdéssel foglalkozzanak a tömegekhez eljutó fó-
rumaink, a Tiszatáj, Csongrád megyei Hírlap és Délma-
gyerország. A különböző tanulmánykötetek — az egyetemi 
acták, a Csongrád megyei Művelődésügyi Szemle, a tu-
dományos kiadványok, az évkönyvek — az országos köz-
lési fórumok mellett a publikációnak szép eredményeket 
magukénak tudó lehetőségei. 

Amiirnr m e S y e i pártbizottságunk 1969 decembereben a 
HlliinUI a Központi Bizottság tudománypolitikai irány-

elveinek helyi realizálásáról tárgyalt, és kialakította fel-
adatainkat, felkérte a Szegedi Akadémiai Bizottságot arra. 
hogy irányítsa, koordinálja megyénkben a tudományos 
tevékenységet. A Szegedi Akadémiai Bizottság e felada-
tát eredményesen valósítja meg. Bontakozó tudomány-
szervező munkájára a kutatások koordinálása, illetve a 
kutatások és a gyakorlati alkalmazás kapcsolatának erősí-
tése terén az eddigi munkát folytatva, még sok feladat vár 
a jövőben. A tudományos kapacitás gyakorlati hasznosítá-
sa terén — a tervezésben, termelésben és munkaszerve-
zésben egyaránt — eredményekről adhatunk számot me-
gyénkben. A továbblépés azonban nagy társadalmi teen-
dőnk is. Ka megvizsgáljuk, hogy a vállalati középtávú 
tervek készítésekor hány vállalat épített, a számítógépnek 
a tervezést elősegítő lehetőségeire, nem lehetünk elégedet-
tek. De számos termelési vagy társadalmi kérdéssel fog-
lalkozó kutatás gyakorlati hasznosítását jellemzi ez a kép. 
Az előrelépés segítésének igényével került a tudomány-
politikai kérdések tárgyalása a pártoktatás programpont-
jai sorába. A TIT, az MTESZ, a Közgazdasági Társaság, a 
Jogász Szövetség, a Pedagógiai Társaság, más tudományos 
szervek és társaságok tudományos propagandamunkája is 
sokat élénkült az elmúlt egy-két esztendőben 

A megyében folyó társadalomtudományi kutatás 
eredményeit nemcsak törekszünk pártmunkánkban hasz-
nosítani, de magunk is kezdeményezünk témakutatásokat. 
Egy-egy átfogó kérdést vizsgáló testületi előterjesztés ké-
szítéséné] nehezen lehetne nélkülözni a témával kapcso-
latos társadalomtudományi vizsgálatok eredményeit. Lép-
tünk előre e téren is, de a jövő meg sok nehéz és szép fel-
adatot tartalmaz számunkra. Egyik legfontosabb tenniva-
lónk, hogy a tudománypolitika kérdéseivel való foglalko-
zást pártszerveink tevékenységének állandó elemévé te-
gyük. 

Atliffnmánvnc k u t a t a s hasznosítása, a tudomány 
lUUUillllliyUo termelőerővé, emberi közösséget for-

máló humanista erővé válásának meggyorsítása a kutató-
helyek mellett a munkapadoknál, az iskolákban, a tervező-
isztaloknál és a földeken dolgozók ügye is. Ez egyik 
kulcskérdése a szocialista építés magasabb színvonalú 
folytatásának, és megvalósulási területe a X. kongresszus 
gondolatának: a szocializmus és a tudomány szövetségesek 
es egymásra utaltak. 

DR, KONCZ JÁNOS 
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