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Az energiatakarékos-

ságnak aligha akad lel-
kesebb hive a Fésű utca 
lakóinál. Tegnapelőtt éj-
jel pedig különösen jó 
okuk volt arra, hogy ha-
dat üzenjenek a pazar-
lásnak. A lakók felhá-
borodását nem ls akár-
mi, hanem a tulajdon 
radiátoruk fűtötte. Bese-
gítve ezzel a kánikulától 
átforrósodott beton-
falaknak. 

Csoda-e. ha többen lá-
zasan telefonáltak a táv-
fűtőknek? Mint kiderült, 
merő tévedésből, hiszen 
ilyenkor „nyáron" nem 
tartanak ügyeletet a ka-
zánházak felügyelői. Az 
éjszakai portás ugyan 
„megértően" elbeszélge-
tett a reklamálókkal, de 
segíteni ő sem tudott 
Tehetetlen volt a Fésű 
utcai kazánház fűtője is. 
Csupán a szélesre tárt 
ablak, az időnként fel-
támadó esti szél és a 
ventillátor nyújthatott 
némi enyhülést a laká-
sokban. Elképzelhető, 
hogy közben az Északi-
sark jéghegyeiről mond-
tak mesét a melegtől 
aludni nem tudó kis-
gyermekeknek, az ugyan-
csak verejtékező nagy-
mamák. A szülők pedig 
gondoskodtak róla, hogy 
a csöppet sem kellemes 
hír eljusson szerkesztő-
ségünkbe is. Ahol volt 
ügyeletes és megpróbált 
tenni valamit. De haté-
konyan ő sem avatkoz-
hatott közbe, nem lévén 
semmiféle szakképesíté-
se a kazánházak szer-
fölött bonyolult beren-
dezésének javításához. 

Végül a hűsítő reggel 
hozta a „megoldást". A 
szolgálatos fűtő kezelés, 
be vette a hibás toló-
zárakat, s az akeló ered-
ményesnek mutatkozott, 
mert a fűtőtestek délben 
már csupán 80—70 toko-
sak lehettek. 

A hűtést tovább foly-
tatták • városgazdálko-
dás távfűtői ls, amikor 
sajnálkozásukat fejezték 
ki — utólag. Utánanéz-
nek, kivizsgálják, bi-
zonygatták. De azt saj-
nos nem ígérték, hogy 
a hasonló esetek meg-
előzésére ezentúl éjsza-
kai ügyeletet is tarta-
nak . . . 

Vajon azért nem, mert 
erre már kevés az ener-
giájuk? 

J. E. 

Kitüntetések 
Ü S Ü Ü 

A pedagógusnap alkalmá-
ból a Magyar Tudományos 
Akadémia várbeli kongres-
szusi termében ünnepséget 
rendeztek, tegnap, pénteken. 
Polinazky Károly oktatási 
miniszter köszöntötte a meg-
jelent a nevelő-oktató mun-
kában kiemelkedően tevé-
kenykedő pedagógusokat, és 
személyükön keresztül az or-
szág mintegy 220 ezer okta-
tást dolgozóját. Köszönetet 
mondott a most befejeződő 
tanévben végzett értékes 
munkájukért, beszélt az is-
kola mai, megváltozott szere-
péről, majd kitüntetéseket 
adott át. 

Az ünnep alkalmából az 
oktató-nevelő munkában 
magas színvonalú elméleti 
felkészültséggel kifejtett, ki-
magasló tevékenység elisme-
réseként az oktatási minisz-
ter Apáczai Csere János-
díjakat adományozott — 
összesen 15 pedagógusnak. 
Kiváló Pedagógus kitüntető 
címet és jelvényt kaptak, 
akik a szocialista nevelés te-
rületén kiemelkedő munkát 
végeztek, köztük két szegedi 
pedagógus; Titkos Lajosné, 
a ságváritelepi általános is-
kola igazgatóhelyettese és 
Pálmát Miklós, a Hdmdn Ka-
tó Altalános Iskola igazga-
tója. Ugyancsak Kiváló Pe-
dagógus kitüntetésben része-
eültek g Csongrád megyei 
nevelők közül hárman, dr. 
Faragó Bél éné, a csongrádi 
általános iskola és diákott-
hon tanár-szakfelügyelője, 
dr. Sehlndler Endréné, a 
hódmezővásárhelyi Szántó 
Kovács János Középiskolai 
Kollégium igazgatója, dr. 
Szucsán Sániorné, a szentesi 
Köztársaság téri éltalános Is-
kola tanítója. 

Szintén Budapesten vették 
át kitüntetéseiket B különbö-
ző szaktárcák által kitünte-
tett nevelők, köztük szegedi 
pedagógusok. A könnyűipari 
miniszter az idei pedagógus-
napon, a szocialista kereske-
delmi szakmunkásképzés 25. 
évfordulója alkalmából Ki-
váló Munkáért kitüntetésben 
részesítette Lábast Ivánt, a 
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakmunkásképző Inté-
zet nyugdíjas tanárát, Ki-
rály Leventénél. a Rózsa 
Ferenc Szakközépiskola gya-
korlati oktatásvezetőjét és 
Vineze Józsefet, a Rózsa Fe-
renc Szakközépiskola taná-
rát, országos vezető szak-
felügyelőt. 

Miniszteri dicséret kitünte-
tésben részesítette a közle-
kedési és postaügyi minisz-
ter Tőke Magdolnát, a Szik-
lai Sándor Középiskolai Kpl-

Műsorajánlat 
Négy kiállítás is nyílik a 

hét végén Szegeden. Ma, 
szombaton délután 3 órakor 
a Móra Ferenc Múzeum Hor-
váth Mihály utcai Képtárá-
ban Gerle Margit keramikus-
művész kiállítását Borven-
dég Béla építészmérnök nyit-
ja meg. A tárlat június hó-
napban tekinthető meg, hét-
fő kivételével naponta 10 és 
18 óra között. 

Ugyanitt holnap, június 3-
án délelőtt 11 órakor Kováts 
Margit festőművész kiállítá-
sát Tandi Lajos újságíró 
nyitja meg. (A tárlat az elő-
zővel azonos időben tekint-
hető meg.) 

Ugyancsak a Horváth Mi-
hály utcai Képtárban rende-
zi meg, a Kiskun Múzeum-
mal közösen a Móra Ferenc 
Múzeum A Kiskunság népi 
fafaragása című kiállítását, 
pmelyet holnap, június 3-án, 
délelőtt 10 órakor dr. Major 
Imre. a Bács-Kiskun megyei 
tanács vb elnökhelyettese 
nyit meg. 

Kopasz Márta festő- és 
grafikusművész kiállítása 
szintén holnap, június 3-án 

12 órakor nyüik meg a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban. A tárlatot Loionczi 
Miklós müvészettörénész 
nylja meg, a kiállított mű-
vek június 24-ig naponta 10 
és 18 óra között láthatók. 

Az Országos Filharmónia 
taveszi bérletsorozatának ne-
gyedik hangversenyét (az áp-
rilis 1-éről elhalasztott kon-
certet) rendezi meg holnap, 
jüniua 3-án delelőt fél II 
órai kezdettel a Zenés szín-
házban. Sorozatos megbete-
gedések miatt műsorváltozás 
történt: a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar lép fel. l'ál 
Tamás vezényletével. Műso. 
rukban Beethoven III. (Leo. 
nóra) nyitánya, és V. szim-
fóniája szerepel. 

A Dél-alföldi krónika, a 
szegedi körzeti stúdió műso-
ra június 8-án 17 óra 20 
perckor jelentkezik a televí-
zió l-es programjában, Ezút-
tal többek között a gyulai 
nyári tervekről, a hagymater-
mesztésről, valamint a kö-
zépiskolai színjátszásról lát-
hatnak riportokat a nézők. 

légium konyhai dolgozóját és 
Urbán Sándort, a Rózsa Fe-
renc Szaközépiskola mérnök-
tanárát. 

Tegnap az Egészségügyi 
Minisztériumban vehették át 
az oktatási miniszter által 
adományozott Kiváló Mun-
káért kitüntetéseket a Sze-
gedi Orvostudományi Egye-
tem oktatói: dr. Bara Dénes 
egyetemi tanár (Kórboncta-
nt Intézet), dr, Krizsa Ferenc 
docens (II, sz, Belgyógyászati 
Klinika), dr. Marvay József 
docens (Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinika), dr. Rudas 
Lenke adjunktus (Fog- és 
Szájsebészeti Klinika), dr, 
Szenohradszky János ad-
junktus (I. sz. Sebészeti Kli-
nika). 

Ugyancsak tegnap, pénte-
ken rendezték meg a Szege-
di Élelmiszeripari Főiskola 
Állattenyésztési Karán, Hód-
mezővásárhelyen a pedagó-
gusnapi ünnepséget, melyen 
a Kiváló Munkáért kitünte-
tést három oktató vehette 
át: dr. Korellné dr. Judt 
Edit ós Ivonies György főis-
kolai docensek, valamint dr. 
Haladt József főiskolai tanár. 

Pedagógusnapi ünnepséget 
tartottak tegnap, pénteken 
délután a József Attila Tu-
dományegyetem KlSZ-klub-
jában ls. Az ünnepségen ott 

volt dr. Müller Józsefné, a 
megyei tanács vb művelődés-
ügyi osztályának vezetője. 
Pádár Lászióné megyei út-
törőelnök ünnepi beszéde 
után Bódi György, a KISZ 
Csongrád megyei bizottságá-
nak első titkára kitüntetése-
ket nyúitott át azoknak a 
Csongrád megyet csapatveze-
tőknek, rajvezetőknek és 
KISZ-tanáesadó tanároknak, 
akik az ifjúsági szövetségben 
és az úttörőmozgalomban ki-
magasló munkát végeztek. 
Ifjúságért Érdemérem kitün-
tetést kapott: Korsós J. An-
na (Csongrád), KISZ Érdem-
érmet vett át: Bóka Imre 
(Szentes), Gregor Józsefné 
(szegedi járás). Úttörő vezetői 
Érdemérmet kapott: Dongó 
István (Kübekháza). Mészá-
ros Jdnosné (Szegvár), Mucsl 
Józsefné (Hódmezővásárhely), 
Néveli Teréz (Pitvaros), Ni-
kolényi György (Szatymaz), 
dr. Pék Józsefné (Szentes), 
Sirokmán Mária (Csongrád), 
Varga Sinka József (Apát-
falva). Kiváló Ifjúsáai Vezetó 
Éremmel jutalmazták: dr. 
Baxó Franciskát (Hódmező-
vásárhelyi), Kréz Tibort (Ma-
kó), Nagy Ferencet (Csong-
rád), dr. Zöllei Istvánt (Sze-
ged). Kiváló úttörővezetői 
munkáért kitüntetést tizen-
három pedagógus kapott 

N l e g n y í l t 

az ünnepi könyvhét 
Könyvutca — Kiállítás — Irodalmi est 

Gazdag a kínálat, nehéz a választás 

Megfelelő támogatást kap 
a háztáji termelés 

Dr, Soós Gábor államtitkár előadása 
Szentesen 

Tegnap Szentesen, a Vető-
mag Vállalat kutatóállomá-
sán a háztáji gazdák, kert-
barátok és, klsállattenyésztök 
dél-magyarországi tanácsko-
zásán dr- Soós Gábor állam-
titkár részletesen beszélt e 
háztáji gazdaságok népgazda-
sági jelentőségéről. 

Dr. Soós Gábor mindenek-
előtt elismeréssel szólt a? or-
szágos hírnévre szert tett 
szentesi kertbarátkörről, 
amelynek tagjai évente 180 
millió forint értékű árut ál-
lítanak elő. A megye más 
városaiban, községeiben levő 
szakcsoportok, kertbarátkö-
rök és összességében kisgaz-
daságok is jelentős mérték-
ben részt vállalnak a zöld-
ség-gyümölcs termelésből, a 
sertéshizlalásból, vagy a kis-
üzemi tejtermelésből. 

Kormányzatunk pillanat-
nyilag is a nagyüzemi gaz-
dálkodás fejlesztését tartja 
elsődlegesnek — említette 
többek között az államtitkár 
—, de kiemelt szerep jut a 
kisegítő, kistermelő gazdasá-
goknak is a hazai és a kül-
földi felvevőpiac áruellátásá-
ban. A hízott sertések 49—50 
százalékát a háztáji állattar-
tók adják, a nyúlhús export-
jából 75 százalékkal részel-
nek. Évente olyan 33 millió 
dollár bevételt jelent a nép-
gazdaságnak a kisüzemi ex-
porthústermelés. 

A közös gazdaságok áruter-
melését szervesen egészíti 
ki a háztáji gazdaságok pro-
duktuma. ám a háztáji ter-
melés szintje mindenkor a 
közös gazdaság támogatásától 
függ. 

A tanácskozáson pártojólag 
került szóba az együttműkö-
dés fejlesztése, a kertbarát-
körök, sőt az egy területen 
tevékenykedő szakcsoportok, 
háztáji gazdaságok között-
Célszerű megszervezni az 
anyagok, eszközök, gépek kö-
zös beszerzését, esetleg táro-
lását, az áruszállítások ösg-
szehangolását. 

Az elmúlt évben a kisgaz-
daságok adták az ország me-
zőgazdasági árutermelésének 
az egyharmadát — mondotta 
beszédének befejező részében 
az államtitkár —, de a jövő-
ben a mennyiség mellett fo-
kozott figyelmet kell fordí-
tani a termékek minőségére 
is. A háztáji gazdaságoknál 
is szükség van a gyors ter-
mékszerkezet változtatására, 
a piaci igények ismeretéro, 
Az a fontos, hogy minden 
kistermelő lehetőleg szerző-
déssel, de a belső, sőt az ex-
portpiac igényeihez mérten 
folytassa a kisárutermelést 

Két mintakertben ts láto-
gatást tettek a vendégek, 
majd délután szentesi tsz-ek 
elnökeivel találkozott dr. 
Soós Gábor. 

Gyúr&wmfás 
Leninvárosban pénteken 

átadták rendeltetésének a Ti-
szai Vegyikombinát ú j poli-
propiléngyárát, A magyar— 
szovjet petrolkémiai egyez-
ményre alapozva létrehozott, 
korszerű üzem beruházási 
költsége meghaladta a 4 mil-
liárd forintot. A beruházás a 
tervezés kezdetétől 8Z Üzem-
be helyezésig számítva mind-
össze három és fél évet vett 
igénybe, 

Az új gyárat Simon Pál 
nehézipari miniszter avatta 
fal. Ünnepi beszédében azt 

hangoztatta, hogy a polipro-
piléngyár elkészülésével a 
petrolkémiai központi fej-
lesztő: i program, csakúgy, 
mint a magyar vegyipar fej-
lődése, fontos állomásáhog 
érkezett. E folyamat kUndUi 
lópontja a magyar-szovjet 
petrolkémiai megállapodás, 
legjelentősebb állomásai pe-
digi az olefinmű 1975. évi. il-
letve a Kazincbarcikán fel-
épült PVC III. gyár múlt 
évi, és a legújabb, a pénte-
ken felavatott polipropilén-
gyár indulása. 

Igazi könyvünnep kezdő-
dött tegnap országszerte. 
Szegeden, a Kárász utcán 
tizenkét icönunpontlon kínál-
ta a köteteket, A szegedi 
megnyitóünnepséget délben 
rendezték meg a Móra köny-
vesbolt előtt, A Vasutas mű-
velődési ház zenekara csa-
logatta az utca forró asz-
faltján sétálókat a nyitóün-
nepségre. Először Hagy Zol-
tán színművész olvasta föl 
Mezei András Az írás szel-
leme című művét, majd dr, 
Csukás István egyetemi ta-
nárnak, a JATE bölcséSMt-
tudományi kara dékánjának 
beszédével nyílt meg az idei 
ünnepi könyvhét szegedi 
rendezvénysorozata. Megnyi-
tójában fölvillantotta a ma-
gyar könyv történetének né-
hány állomását, a könyvhe-
tek históriáját, majd hang-
súlyozta a könyv szerepét a 
szocialista társadalom tudat-
formáló munkájában-

Már az első nap igen nagy 
volt az érdeklődés. Elsősor-
ban a féláru könyvhéti ki-
adványok találtak gazdára, a 
Körkép '79, a Széo versek 
1978, a Rivalda 77—78, az 
{részemmel 'P7 a és az É? 
és Föld között című antoló-
gia. A 105 könyvheti kiad-
vány közül több mint nyolc-
van új mű, s jórészt masvar 
szerző munkája. 

A Somogyl-könwtár olva-
sótermének előterében Érem 
és irodalom címmel kiállí-
tás nyílt tegnap délután. Hét 
szobrászművész, Fritz Mi-
hály, Lantos Györgyi, Lapis 
András, Máté Jstran, Tápai 
Antal, Tóth Sándor és Veres 
Mihály irodalmi ihletésű ér-
meit mutatják be a tárlók-
ban június 9-ig, A könvvhét 
alkalmából megnyílt tárla-
ton Kligl Sándor szobrász-
művész mondott beszédet. A 
Kisezínházban Mórára em-
lékezünk címmel irodalmi 

estet rendeztek, melyet Tóth 
Béla szerkesztett, Horváth 
Zoltán rendezett. Fölléptek 
a Szegedi Nemzeti Színház 
művészei, a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar és a Juháss 
Gyula Tanárképző Főiskola 
l-es számú gyakorló általá-
nos iskolájának gyermekkó-
rusai. 

Az ünnepi könyvhét me-
gyej eseményein huszonnégy 
költő, tró, irodalomtörténész 
találkozik az olvasókkal, de-
dikálásokon, rendhagyó iro-
dalomórákon, író-olvasó ta-
lálkozókon, irodalmi este-
ken. Cseres Tibor tegnap es-
te az építőipari szövetkezet 
klubjában járt, ma délelőtt 
a Kossuth Zsuzsa Egészség-
ügyi Szakközépiskolában ta-
lálkozik a fiatalokkal, hol-
nap, vasárnap délelőtt pedig 
a Móra könyvesbolt előtt de-
dikálja az ünnepi könyvhét-
re megjelent nagy igényű 
háborús regényét, a Paráz-
na szobrokat. 

A fővárosban ag állami 
könyvterjesztő vállalat „hi-
tes sorok" címmel zenés iro-
dalmi műsorsorozatot indít 
Neves színművészek a 
könyvhét újdonságaiból ele-
venítenek fel részleteket 
lépnek több helyütt pódium-
ra, A legtöbb íróval, költő-
vel a Blaha Lujza téren ta-
lálkozhatnak majd ag olva-
sók. 

Az Idei ünnepi könyvhét-
re is érkeznek határainkon 
túli íróvendégek, többek kö-
zött Bulgáriából, Csehszlová-
kiából, Jugoszláviából, Len-
gyelországból, a Német De-
mokratikus Köztársaságból, 
Olaszországból, Romániából 
és a Szovjetunióból, A kül-
földi írók természetesen az 
olvasókkal is találkoznak a 
Blaha Lujza tér és a Váci 
utca ünnepien sokszínű, de-
koratív könyvsátrainil-
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