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Félvezetők kutatása 
Nemzetközi megbeszélés Szeneden 

Hazánk rohamos fejlődés 
előtt álló híradástechnikai 
ipara különösen jól haszno-
síthatja a tudományág leg-
újabb hazai és külföldi ered-
ményeit — hangoztatták a 

roncsövek helyettesítésére ls 
alkalmas félvezető anyagok-
kal kapcsolatos legújabb ku-
tatási eredményeikről. Az 
első nap előadói egyebek 
között azzal foglalkoztak, 

félvezetők kutatásával fog- miként lehetett ilyen módon 
lalkozó ötnapos nemzetközi 
tanácskozás hétfőn Szegeden 
megtartott megnyitóján. 

Az eszmecserén 11 ország, 
köztük hazánk, mintegy 
százhúsz elméleti és gyakor-
lati szakembere vesz részt 
Negyven előadásban számol-
nak be a bonyolult elekt-

a kezdetben még több ton-
nás komputerek méreteit 
szinte zsebben hordozható 
méretűvé zsugorítani. 

Külön témaként szerepel 
az optikai adatátvitel, amely 
ugyancsak a félvezetők 
újabb, különleges tulajdon-
ságain alapszik. (MTI) 

Szakoktatási 
kiildöttségiink 

Csehszlovákiában 
Milán Vondruska cseh 

közoktatási miniszter és 
Juraj Busa szlovák közokta-
tási miniszter közös meghí-
vása alapján dr. Trethon 
Ferenc munkaügyi miniszter 
vezetésével vasárnap szak-
oktatási küldöttség utazott 
Csehszlovákiába a szakmun-
kásképzés területén folyta-
tott együttműködés elmélyí-
tése kérdéseinek megtárgya-
lására. A megbeszélések 
megkezdődtek. (MTI) 

A szövetkezetek szerepe 
a gazdasági, társadalmi életben 

Szövetkezeti nap Kapuvárott — Borbély Sándor 
beszéde 

Szegedi építők Pakson 

s z ó l ó 

Vasárnap Kapuvárott ren-
dezték meg a nemzetközi 
szövetkezeti nap központi ün-
nepségét Délelőtt 10 órakor 
a városi sportpályán — mint-
egy 20 -ezer részvevővel — 
szövetkezeti nagygyűlés kez-
dődött. A nagygyűlés elnök-
ségében foglalt helyet Bor-
bély Sándor, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára, a megye és a város 
párt-, állami és tömegszer-
vezeti vezetői, a szövetkezeti 
mozgalom képviselői. A nagy-
gyűlést Rév Lajos, az Ipari 
Szövetkezetek Országos Ta-
nácsának elnöke nyitotta 
meg. Ezután Borbély Sándor 
emelkedett szólásra. Megálla-
pította: 

— ötvenhét esztendeje an-
nak, hogy a Szövetkezetek 
Nemzetközi Szövetsége július 
első vasárnapját nemzetközi 
szövetkezeti nappá nyilvání-
totta — mondotta beszéde 
bevezetőjében, majd köszön-
tötte a hazai szövetkezetek 
valamennyi tagját, átadta a 
Központi Bizottság és a Mi-

nisztertanács üdvözletét, jó-
kívánságait. 

A továbbiakban egyebek 
közt hangoztatta: 

— A különböző típusú, 
rendeltetésű szövetkezetek 
meghatározó szerepet tölte-
nek be hazánk gazdasági és 
társadalmi életében. A szö-
vetkezetek gazdasági jelen-
tőségét néhány jellemző adat 
jól szemlélteti. A termelő-
szövetkezetek adják a ház-
tájival együtt a mezőgazda-
sági termelésnek mintegy 
kétharmadát. Az ipari szö-
vetkezetek részesedése az 
ipar termeléséből több mint 
hét, az építőipari termelés-
ből pedig 10 százalék. Az ál-
talános fogyasztási és érté-
kesítési szövetkezetek bonyo-
lít ják le a szocialista kiske-
reskedelem forgalmának több 
mint egyharmadát; a taka-
rékszövetkezetek kezelik a 
lakosság betéteinek 12,5 szá-
zalékát; a szövetkezeti la-
kásállomány pedig megha-
ladja a 170 ezret. 

— A szövetkezés előnyei 

azonban nemcsak gazdasági 
hasznukkal mérhetők — foly-
tatta. — A szövetkezetek a 
közéletiség gondolatát és 
gyakorlatát erősítik tagjaik-
ban, a szocialista demokrá-
cia mindennapos alkalmazá-
sával működnek és fejlőd-
nek. Következésképpen: a 
szövetkezetek társadalmunk, 
szocialista rendszerünk, bel-
politikai életünk fontos té-
nyezői. 

— A társadalmi fejlődés is 
indokolja, hogy az élet és a 
valóság ú j elemeihez igazod-
va érvényesüljenek pártunk 
szövetkezeti politikájának fo-
lyamatos, a gyakorlat által 
kipróbált elvei. 

A KB titkára hangsúlyoz-
ta: 

— A munkásosztály törté-
nelmi felelőssége, a munkásr 
paraszt szövetség ereje tük-

— Egy atomreaktor veszé-
lyes ls lehet. 

— Tudom. Amerikában 
volt valami baj az atomerő-
művel. De úgy mondják, ez 
a paksi annál tízszerte biz-
tonságosabb. 

— Ügy van tervezve! 
— Mi meg úgy építjük. 
— Az ember t é v e d h e t . . . 
— Nézze, ez csapatmunka. 

Ha egy egészen kicsi eltérés 
is van a tervezett és a kész 
szerkezet között, azt az el-
lenőrzés egyből észreveszi, a 
hibát meg azonnal ki kell 
javítani. Az sem véletlen, 
hogy nagyon szigorú a mun-
kafegyelem. Aki késik, vagy 
ivott, azt rögtön hazaküldik. 
Itt nem lehet lezserkedni. 
Ez az atomerőmű biztonsá-
gos lesz. 

Fölnéz, elmosolyodik. 
A kar ján egy tetovált szív. 

beleírva: 1932: V. B„ M. T. 
Észreveszi, hogy nézem. 
— Akkor születtem, az 

M. T. meg a feleségem ne-
ve. 

— Az asszony örült, hogy 
Paksra ment dolgozni? 

— Nem, de én csak két-
szer t íz napig leszek ott — 
mondja Virgonc Béla. — 
Ennyi idő alatt elvégzem a 
hegesztő munkának azt a ré-
szét, ami rám vár. 

A szemei egyre kisebbek 
lesznek, testét átadja az au-
tóbusz ringásának, elalszik. 
Mondják a körülötté ülők, 
az előző nap éjszakás volt, s 
az a nehezebb; sokat kivesz 
az emberből, ha este hattól 
reggel hatig talpon van. 
Persze nemcsak ő alszik; 
sokan szuszognak félig vagy 
teljesen eldőlve az üléseken. 

ö k azok, akik történelmet 
csinálnak Pakson, akik, 
amint másznak felfelé a gi-
gászi méretű vasbetonhálón, 
a szomszédos épület tetejé-

meglá-

röződik a szocialista á l lamiró l porszemnek látszanak; s 
segítségében, támogatásában, akiknek az autóbuszon a te-

Földerül az arca, 
gyúlnak a vonásai. 

— Van fél hold szőlőm, 
muszáj benne bíbelődni, ha 
jó termést akar az ember. 

— Az a munka nem fá-
rasztó? 

— Dehogynem. Csak, tud-
ja, a bor, amit én csinálok, 
az más mint a bolti. 

Becsei István betonozó 
egyetértően bólint. 

— Én is permetezni fogok 
otthon — mondja. — A 
múltkor otthon a sógorom 
megígérte, hogy segít. Ket-
tesben nem olyan unalmas a 
határban. 

— Mikor kezdi? 
— Ma pihenek, mert teg-

nap éjszakáztam, aztán hol-
nap, pénteken. 

— Pakson is a szabadban 
van. 

— Az másL 
— Mitől? 
— Csak lapátolni, lapátol-

n i . . . 
— Csak permetezni, per-

metezni . . . 
— A sógorral, az asszony 

főztjét enni, a madárfüty- unadosztályon. 
työt hallani, este kiülni a 
ház elé a padra és megbe-
szélni a szomszéddal a híre-
ket 

— Hol lakik? 
— Tápén. 
— Miért ment Paksra dol-

gozni? 
Huncutság villan sT sze-

mében. 
— Tudja, ott sok a pénz, s 

nekem még négy hónapom 
van a nyugdíjig. Hát ezért 
— teszi hozzá. 

Deák Ferenc ács, huszon-
egy éves; 

— Én sem megyek vissza 
Paksra, ha ez érdekli — 
kezdi. — Igaz, én ezt sa jná-
lom. De, ha a brigád egy-
szer így döntött, akkor én 
sem húzhatok ki a csapat-
ból. 

— Miért jönnek el? 

Móricz Zsigmond 
emlékünnepségek 
A szűkebb szülőhazája, a dalműnk e két egymástól 

szülőföld, Szabolcs-Szatmár látszólag oly különböző 
és Tisza csecse lakossága em-
lékezett meg vasárnap író 
fiáról. A száz esztendeje 
született Móricz Zsigmond-
ról. 

A szülőfaluban, Tiszacsé-
esén rendezett emlékünnep-
ségen Tóth Dezső kulturális 
miniszterhelyettes mondott 
ünnepi beszédet. 

Ezt követően leplezték le a 
nagy írót életnagyságban áb-
rázoló szobrot, Varga Imre, 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vész alkotását. Ezután Fábi-
án Zoltán, az Írószövetség művészei — 
titkára adta át az író felújí- Kovács János 
tott emlékházát, amelyben 
Móricz gyermekkorának je-
lentős részét töltötte. 

* 
Móricz Zsigmond születé-

sének 100. évfordulója alkal-
mából hétfőn koszorúzást 
ünnepséget rendeztek a Me-
ző Imre úti temető munkás-
mozgalmi panteonjában. 

nagyságának rokonvonásai-
ról szólt; kettejük különbö-
ző utakon szerzett, más-más 
módon megélt és „megéne-
kelt", lé lényegileg azonos 
„magyar ugar"-élményéről, 
az ebből fakadó „mégis-
morál"-ról, a magyarság 
legnagyszerűbb értékeiben 
való hitükről; prózairodal-
munk óriásának korszerűsé-
géről. mai, nekünk való ta-
nításairól. 

Az emlékünnepségen a 
Szegedi Nemzeti Színház 

Kan-ádi Judit, 
Cyürki István 

— adtak műsor t 

Ez szovetkezetpolitikánk 
szintén hagyományos, s egy-
szersmind ú j vonásokkal 
gazdagodó alapelve. 

Befejezésül Borbély Sán-
dor azokról a fő feladatok-
ról beszélt, amelyek az öt-
éves terv teljesítésében, a 
további fejlődés megalapo-
zásáben a szövetkezetekre 
hárulnak. 

A nagygyűlés Varga Erzsé-
betnek, a kapuvári városi 
pártbizottság első titkárának 
zárószavával ért véget. 

A sokezres tömeg ezután 
szövetkezeti énekkarok, s 
táncegyüttesek színpompás 
folklórműsorában gyönyörkö-
dött, Osztrák és csehszlovák 
népi együttes is fellépett. Sor 
került a szövetkezeti fiata-
lok rétegtalálkozójára, ame-
lyen a szövetkezeti mozga-
lom országos vezetői vála-
szoltak a fiatalok kérdéseire. 
A szövetkezeti mozgalom fej-
lődését bemutató kiállítás is 
nyílt. 

Délután a szövetkezeti nap 
programja az OKISZ Labor 
divatbemutatójával és sport-
rendezvényekkél folytatódott. 
A látványos, egész napos 
műsor ifjúsági bállal zárul t 

Ady Endre Móricz Zsig-
mondról, Móricz Adyról, a 
magyar költészet és a pró-
za óriásai — egymásról. Az 
ő mondataikkal kezdődött a 
Móricz születésének cente-
náriuma alkalmából tegnap, 
hétfőn délután rendezett 
szegedi emlékünnepság. A 
TIT-klubban megtartott 
megemlékezésen — amely-
nek szervezői-rendezői: az 
rószövetség dél-magyaror-
zági csoportja, a városi 
"TT-szervezet és a Somogyi-
önyvtár — dr. Vörös 
iszló, a Tiszatál főszer-

<esztője mondott beszédet. 
Móricznak és Adynak iro-

Együttműködési megállapodás 
— a megyei tanács vb egészségügyi osztálya és a SZOTE 

Gyógyszerésztudományi Kara között 
Három esztendeje kötött 

keretszerződést a Csongrád 
megyei Tanács és a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem ar-
ról, hogy szervezett formák 
között dolgoznak együtt. En-
nek eredményeként született szerv és a gyógyszerésztudo-

aláírásnál jelen volt Szabó zéséhez a tanévben és az ál-
G. László, a megyei tanács lamvizsgák előtt. A jövőben 
elnökhelyettese és dr. Petri az államvizsgázott hallgató-
Gábor egyetemi tanár, a kat is fogadják megyénk 
SZOTE rektora is. gyógyszertárai, hogy az is-

A tanácsi szakigazgatási mereteiket bővíthessék. 

tegnap délelőtt írásos meg-
állapodás a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem Rektori 
Hivatalában. Az okmányt 
dr. Rózsa József, a Csongrád 
megyei tanács vb egészség-
ügyi osztályvezetője és dr. 
Kedvessy György egyetemi 
tanár, a SZOTE Gyógysze-
résztudományi Kar dékánja 
látták el kézjegyükkel. Az 

mányi kar közötti munkát 
ezentúl meghatározó okirat 
írásban rögzíti a szerződők 
eddig végzett közös tevé-
kenységét, többek között a 
tudomány és a gyakorlat 
eredményeiről való kölcsönös 
téjákoztatást. A megyei ta-
nács szakigazgatási szerve 
segítséget nyújt a gyógysze-
részhallgatók gyakorlati kép-

A gyógyszerészi kar a me-
gyénk gyógyszertáraiban dol-
gozó gyógyszerészek szakmai 
fejlődéséhez — szakvizsgájuk 
és disszertációjuk elkészítésé-
hez — nyújt segítséget. Ezen-
kívül — az erről szóló párt-
határozat szellemében —, a 
szakterületen felmerülő gya-
korlati és elméleti problémák 
megoldásából is nagyobb 
részt vállal. 

— A művezetőnket nehéz 
volt kibírni. Durva volt, 
mint a pokróc. Persze ez 
máshol és máskor is előfor-
dul, de az erőmű építkezés-
nél érzékenyebbek az embe-
rek; a bolhából is hamarabb 
lesz elefánt. Főként az idő-
sebbek és a családosok lesz-
nek magukbafordulók. 

— A fiatalok? 
— Nfekem jó volt. Duplá-

ját kerestem az itthoni 
pénznek. S olyan dolgokat 
csináltunk, amikről még 
nem is hallottam. Szóval, 
okosodtam is valamennyit — 
neveti el magát. 

— Az esti programok? 
— A művelődési házba 

szftktam eljárni. Ott jó mű-
sorok vannak. Mozi, színház, 
írói estek, satöbbi. A KISZ-
tagok meg ingyen járhatnak 
be az előadásokra. Amúgy a 
haverokkal néha beruccan-
tunk a városba. A lakótele-
pünkön csak a „Ragacs" 
van, ott meg a kaja kivéte-
lével mindent másodosztá-
lyon adnak; enni lehet har-

Mondják, az építkezésről a 
szálló felé induló autóbuszo-
kat műszak végén megro-
hanják, 

— Muszáj — mondja 
Olaszki István kompresszor-
kezelő. 

— Aki nem elég élelmes; 
azzal előfordulhat, hogy még 
este hét, fél nyolckor is a 
reaktort nézheti. — Igaz. 
utána már kényelmesen be-
fér a buszba — nevet föl. 

Délután fél négy van, a 
DÉLÉP autóbusza Paksról 
begördül a szegedi Lechner 
térre, Csongrád megyei épí-
tőkkel. Az emberek udvaria-
san előreengedik egymást, 
majd indulnak a fizetésért. 
Négy nap pihenő követke-
zik. 

Horváth István 

toválás is látszik a ka r ju -
kon. 

Földes Ottó ács; egyked-
vűen ül egy négyes ülésen. 

— Fáradt? 
— Igen. 
— Sok a tíz nap? 
— fgy egyhuzamban na-

gyon sok. Napi tizenkét óra 
munka, s ez alól csak a va-
sárnap a kivétel. Akkor hat 
és fél órát dolgozunk. 

— Megfizetik . . . 
— Az nem minden. Ma 

jártak le a fél évre kötött 
szerződések. Tudja, hányan 
nem mennek vissza? 

— Miért? 
— Mert nagyon fárasz-

t ó . . . Nincs idő semmire. 
Este mire megvacsorázunk, 
fürdünk, van fél nyolc is. 
Sokszor még a tévéhíradó 
alatt elalszom. 

— Maga visszamegy? 
— Vissza. 
— Miért? 
— Még csak három hete 

vagyok Pakson. Még bírom. 
— Ha most hazaér, mit 

csinál ? 
— Mit? Meg kell perme-

tezni a s iő lő t 

Szezonkezdés 
Megfoghatatlan, honnan, 

s miként, de a múlt hét 
végén már benne volt Sze-
ged levegőjében, hogy kez-
dődik az idegenforgalmi 
szezon. Talán a Széchenyi 
téri parkolók telítettsége, s bes szám 
hogy minden második ko- beszélhet a 
esi idegen rendszámú volt, 
talán hogy felhúzták a 
zászlókat a jegenyényi á r -
bocokra, vagy hogy meg-
jelentek a lakókocsis á t -
utazók a város út jain — 
ki tudja, melyik volt első 
jele a nyári nyüzsgés kez-
detének . . . Talán az" úttö-
rő-olimpia résztvevőinek 
Szegeddel ismerkedő 
portjai, talán a Dóm térj 
nézőtér csodálói, az is 
meglehet, hogy a szombat 
dél vásárlói teremtették 
meg a jól ismert pezsgő 
hangulatot, mely oly jel-
lemző erre a v á r o s r a . . . 

Tagadhatatlan, hogy sze-
ret jük ezt a nyüzsgést. A 
Virág cukrászda már köz-
helyszámba menő bábeli 
összevisszaságát, a fotóso-
kat. a hátizsákosokat, azt, 
hogy ilyenkor nem kell 
sokat tépelődni, hova men-
jünk, mit nézzünk meg, 
mivel töltsük ki a magunk, 
s a vendégségbe érkezettek 
idejét. Büszkék vagyunk 
ilyenkor a városunkra, s 
mintha a szokásosnál nyi-
tottabb szemmel őriznénk 
rendjét, értékeit. Szeret-
nénk, ha nem egynek te-
kintenék városunkat, az al-
földi települések sorában, 
az a vágyunk, hogy a ven-
dég megérezze azt a sa já-
tosan szegedi levegőt, amit 
mi, házigazdák már évek 
óta élvezünk. 

Élvezünk? Hát persze, 
hiszen mi teremtettük meg. 
Aligha van ennek a város-
nak lakója, aki valamilyen 
formában részese ne len-

ne a vendégfogadásnak. 
Ha csak a portáját söpri 
gyakrabban, ha az erkély-
re rak öt muskátlit, ha 
nem mossa le autója sarát 
a lakótelep úttestjére, töb-

első személyben 
vendégfogadás-

ról. S még inkább az, aki 
közvetlenül is találkozik a 
Szegedre néhány órát vagy 
napot áldozó utazóval. A 
fodrász, a piaci árus, a 
villamosvezető, a szálloda 
portásg és a kabinosnő 
bennünket képvisel, a vá-
roslakókat, s bennünket 
ítél vagy kedvel meg a tu-

cso- rista, ha langyos sört vagy 
friss kiflit kap, ha fél na-
pig tart, mire szállást ta-
lál, vagy ha soron, kívül 
kitisztítják pecsétes nad-
rágját. 

Félreértés ne essék. s 
tévhitekbe se ringassuk 
magunkat: a vendég járás 
nem szezonális, nem kor-
látozódhat csak a nyár 
két-három hónapjára ud-
variasságunk, figyelmessé-
günk, buzgalmunk. Mert 
az sem érdemel kevesebb 
törődést, akit októberben 
hoz e tá j ra érdeklődése, 
meg az sem, aki az év 365 
napját tölti Szegeden, vá-
sárlóként, utasként- meg-
rendelőként: i t t lakóként 
Legfeljebb arról varj szó, 
hogy az idegenforgalmi 
szezon hónapjaiban, ami-
kor nagyobb erőfeszítésre 
van szükségük a vendég-
látóknak, több szem lát ja 
meg. ha hibáznak. De töb-
ben is veszik észre, ha za-
vartalanul, közmegelége-
déssel végezhetik munká-
jukat! 

Most, az idegenforgalmi 
szezon kezdetén mást. töb-
bet nem is kívánunk a hi-
vatásos és amatőr vendég-
látóknak. 

P. K. 
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