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Megnyílt a VI. magyar 
gyermeksebész-kongresszus 

Tegnap este ünnepélyes 
keretek között megnyílt a 
VL magyar gyermeksebész-
kongresszus a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Szegedi 
Biológiai Központjában. A 
megnyitón részt vett dr. öry 
Imre, az Egészségügyi Mi-
nisztérium képviseletében, 
dr. Dénes Jáno6, a Magyar 
Sebész Társaság elnöke. 
Szabó G. László, a megyei 
tanács elnökhelyettese, Bá-
mt/ainé dr. Birkás Mária, a 
szegedi tanács elnökhelyet-
tese, dr. Szilárd János, a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem rektorhelyettese. 

A kongresszus résztvevőit 
dr. Altorjay István egyete-
mi docens, a Magyar Sebész 
Tarsaság elnökhelyettese, a 
kongresszus soros elnöke kö-
szöntötte. 

A tanácskozás résztvevőit 
előbb angol, német, orosz, 
lengyel és cseh nyelven éne-
kelt dallal köszöntötte a sze-
gedi Tanárképző Főiskola 1. 
számú gyakorló iskolájának 
Bartók Kórusa, Erdős János 
vezényletével. Majd — az 
ünnepélyes megnyitót köve-
tően — került sor a díszdok-
tori diploima átadására." 
Díszdoktori diplomát kapott met 

P i n t é r József f e lvé t e l e 
A kongresszus résztvevőinek egy csoportja 

és magyar nyelven, azért 
L. Hartl osztrák. J. Lister szinkron tolmácsolásban. 
angol és R. Sztaba lengyel 
gyermeksebész professzor. 

ragas, 
is, mert a fogazat, a 
a beszéd, a nyelés 

A kongresszus egyik fő té - funkcionális épségének ki 
má ja a súlyos rendellenes- alakítása, kifejlesztése, meg-

A fél éve önálló Magyar séggel születettek műtét előt- őrzése az egész életre kiha-
Gyermeksebész Társaság 
most rendezi első nagyobb tikája. A 
méretű kongresszusát, ame- nyúlajkas 

ti szelekciójának probléma- tással van. , Foglalkoznak az 
másik fő téma a előadások más fejlődési 

és farkastorkú rendellenességekkel is, ame-
lyen 17 országból mintegy gyermekek korszerű műtéti l y e k k o r a i f e i i s m erése , sebé-
ketszáz előadó vesz reszt. A es komplex kezelese. Ez a , 
kongresszus három napján kérdés nemcsak az arc szép- 8 2 1 X e z e l € S e s o k gyermek 
két szekcióban 157 előadás sége miatt került a kong- esetében biztosítja az egész-
hangzik el angol, orosz, né- resszus napirendjére, hanem séges továbbfejlődést. 

Az őszi mezőgazdasági munkákhoz 

Elegendő gép és vegyianyag 
Az AGROTRÖSZT sajtótájékoztatója 

Általában zavartalan lesz annyit rendelt belőle, mint pel a hiánycikkek listáján 
az őszi mezőgazdasági mun- amennyit korábban lekötött. — mindenekelőtt a por alak-

Ellátás és igények 
U" 

kák gép-, alkatrész- és ve-
gyianyag-ellátása. a keres-

A cukorrépa és a burgonya ban forgalomba hozott ká-
betakarításához, felszedésé- lium- és foszfortartalmú ké-

kedelem a legtöbb cikkből hez hiánytalanok a kereske- szítmények 
megfelelő készletekkel ren-
delkezik, és folyamatosan 

delmi készletek 
Az akatrészellátás várha- ütemes 

lát ja majd el a termelőket, tóan szintén megfelel majd Egyébként az idén 
Ez derült ki abból a sajtótá. 
jékoztatóból, amelyen Kopá. 
esi Ernő, az AGROTRÖSZT össze, hogy a nyári mun- anyagokat is beszerezhetnek 

Ezekből gondos 
elosztással igyekeznek az 

ellátást biztosítani. 
tovább 

a nagy várakozásnak, ami javult a műtrágyák válasz-
mindenekelőtt azzal függ ték-összetétele, és olyan 

vezérigazgatója szerdán szá-
molt be a felkészülésről. A 

káknál kedvező volt a hely- a gazdálkodók, amelyekhez 
zet, az alkatrészek viszony- a korábbi években csak ne-

mezőgazdasági termelők igé- lag gazdag választéka lehe- hezen juthattak hozzá. A 
nyei nagyok, a kereskedelem tővé tette a géppark folya- növényvédő szerek értékesi-
azonban az előzetes meg- matos járatását, s ugyanerre tésében várhatóan szintén 
rendelések ismeretében úgy számítanak a termelők ősz- nem lesz fennakadás. 

gy vagyunk az ellátással, mint a fo-
cival. Várjuk a jobb és jobb híre-
ket. Kíváncsian lessük. mikor nyit-

nak az újabb boltok, ABC-áruházak, mi-
kor érkezik szebb áru. A kereskedelmi 
szakemberek szerint az igényeknek egyre 
nehezebb eleget tenni. Valóságos bűvész-
mutatvány kell ahhoz, hogy minden vá-
sárló boldog mosollyal nyugtázza a bolto-
sok munkáját . A pult másik oldalán állók 
pedig legszívesebben kórusban kiáltanák, 
szemüveget az elárusítóknak, mert nem 
látják, mi kell a városlakónak. Gyakran 
nem lehet kapni mosóport, tojást, hiány-
cikk a kályhacső, szög, alkatrészek, tűz-
hely — olykor nem egyenletes az ellátás 
zöldségből és gyümölcsből, de a kereske-
delmi osztály listája szerint más egyéb 

• cikkeket sem lehet mindig kapni, pedig 
termelik. Mi az igazság? A statisztika el-
takarja a gondokat. Ha azt vesszük, hogy 
Csongrád megye kiskereskedelmi forgal-
ma az elmúlt három év alatt 30 százalék-
kal nőtt — az országos 28,6 százalék —, s 
tavaly meghaladta a 12 milliárd forintot, 
akkor azt mondjuk, nincs ok a panaszra. 
Az egy lakosra jutó kereskedelmi forgalom 
alapján a megyék sorrendjében Csongrá-
dé a harmadik hely. 

A szegedi lakos vásárlási körzetét első-
sorban az határozza meg, hol az otthona. 
Ha Tarjánban, Felsővároson vagy a Bel-
városban lakik, ritkábban emlegetheti 
rossz kedvében a kereskedelmet. A terü-
letek ellátása első osztályú. Nem úgy az 
Északi városrészé, a peremkerületeké és 
Üjszegedé, amely, ha szabad így fogalmaz-
ni, osztályon aluli. Az Odessza városrész-
ben legalább tízezer ember lakik, de 
egyetlen ABC-áruház vár ja a vásárlókat. 
Nyilván, mosolyuk a nagy tumultusban 
gyorsan lehervad az arcukról. Nem szólva 
arról, az egész Üjszeged szinte odajár, ha 
tele aka r j a venni kasarát. A Tisza bal 
par t ján olyan bolt is üzemel, ami a neo-
realista filmek nyomasztó légkörére emlé-
keztet. Fabódé előtt hosszú sor áll, ha fú j , 
ha esik, ott szenvednek az újszegedi em-
berek, és az elárusító egyszál magában 
kötéltáncoshoz hasonló mutatványt produ-
kál. Mindez megtalálható a Déryné utcá-
ban, reggel hattól 10 óráig. Nem dramati-
zálom tovább a helyzetet. Hogy az elmúlt 
két tervidőszakban a kereskedelem fejlesz-
tése elmaradt az országos átlagtól, azt 
még ma is érzi Szeged. (Megjegyzendő: 
ennek nagyrészt oka a lakótelepeken az 
országos átlaghoz képest több magánerős 
lakás épült és ennek alapján sokáig nem 
kapott a tanács pénzügyi fedezetet üzle-
tek építéséhez.) Ha a két épülő nagyáru-
házat átadják, sajnos, még akkor is érez-
hető lesz az ellátásban a területi különb-
ség. Érthető, hogy a tanács állandóan 
szorgalmazza, még több erőfeszítéssel el 
kell érni, hogy ez ellátás színvonalkülönb-
ségén területenként csökkentsenek. Ehhez 
pedig elsősorban az szükséges, hogy még 
több üzlet épüljön. Különben nem lehet 
a kereskedelmet fejleszteni az ú j város-
részben, peremkerületben. De ki építsen, 
és miből építsen? 

A megyei tanács végrehajtó bizottságá-
nak megállapítása szerint az előkészítés 
hiánya és pénzügyi okok miatt közel 7000 
négyzetméternyi üzlet átadása átcsúszik a 
VI. ötéves tervre. Az építőipari szerveze-
tek véleményét idézem, amikor leírom, 
csak újabb technológia segítségével képe-

állította össze a készletet, szel is. 
hogy — kis számú kivételtől Műtrágyából 
eltekintve — valamennyi kevesebbet 

A kistermelők vegyianyag-
vártnál ellátása — néhány speciális 

Az országgyűlés kereskedelmi 
bizottságának ülése 

A fogyasztási szövetkeze- felszólalt dr. Komócsin Mi-
tek ellátásszervező, szolgál- hály Csongrád megye kép-
tató tevékenysége az V. öt- viselője is. 
éves tervidőszak első három 

, vásároltak az Készítménytől eltekintve — 
mezőgazdasági munkához idén. A fontos talajeropotló k i l é i t ő , « CAo e k hA. 
biztosítani tudja a felszere- anyagokból zavartalan lesz K i e : e g l l ° l e s z A SepeKDol is 
léseket és az anyagokat. a kiszolgálás. Csak néhány igyekeznek biztosítani a 

Traktorokból — egyetlen s P e c i á l i s műtrágyaféle szere- megfelelő választékot, 
típus, a lánctalpas erőgép 
kivételével — bőséges a 
raktári készlet, így a kis, a 
közép és a nagy teljesítmé-
nyű vontatókból a gazdasá-
gok beszerezhetik az őszi 
munkákhoz szükséges egysé-
geket 

A típuslista változatos, be-
szerezhető az MTZ 80—82-
es gép, a 120-as Zetor t rak-
tor — ennek két változatát 
a jánl ják a gazdaságoknak. 
Ezenkívül a nagy teljesítmé-
nyű Rába traktorokból és 
szintén a Győri Traktorgyár-
ban készített 180 lóerős 
gépből, továbbá kétféle tí-
pusú szovjet nagytraktorból 
is rendelhetnek a gazdasá-
gok. 

Az őszi betakarításnál 
nagy szükség lesz a kom-
bájnokra felszerelhető ki-
egészítő berendezésekre, az 
úgynevezett kombájnadapte-
rekre, amelyekkel a kukori-
cát és a napraforgót „hoz-
hatják le" a földekről. Vár-
hatóan nem lesz hiány ku-
koricaadapterből, viszont a 
készlet igen gondos elosztá-
sára lesz szükség. Az elmúlt 
hetekben ugyanis ugrássze-
rűen megnőtt az érdeklődés, 
számos gazdaság négy-ötszór 

sek még több ABC-áruházat. boltot épí-
teni, és erre az ú j technológiára 1981-ig 
várni kell. A helyzet logikus következmé-
nye: ha a kereskedelmi hálózat jelentő-
sen bővül is, még mindig elmarad az élet 
igényétől. Több vitát, véleményt hallottam 
már. miszerint kevesebb lakást és több 
ábécéáruházat építsenek. Azok mondják, 
akik már ú j otthonukba költöztek. Tudni 
kell, továbbra is elsődleges politika: cél a 
lakásépítés. Különben is, a gazdasági sza-
bályozók szerint csak egy meghatározott 
lakásszám alapján épülhet ú jabb ABC, 
bisztró. Az viszont kétségtelenül jogos 
igény — a megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága is határozatban fogalmazta meg 
—, hogy a lakáshoz kapcsolódó létesítmé-
nyeket egy időben avassák az ú j otthonok-
kal. De az üzletek kihasználtságának van 
egy apró szeplője: legutóbb egy tanácsko-
záson hallottam, hogy a tízemeletesek fo-
gadószintjén épített üzlethelyiségeket nem 
használják ki, garázsnak adják ki. mert a 
kereskedelmi vállalatoknak nem gazdasá-
gos üzemeltetni ezeket a kis boltokat 
(Ugyanakkor a garázsokat üzleteknek ad-
ják ki.) A megyei tanács elnökhelyettese 
ígéretet t e t t hogy megvizsgáltatja ezt a 
helyzetet. 

Az ellátás a kereskedelmi hálózat négy-
zetméterein is múlik, de nemcsak azon. 
Gyakran elmondjuk, szép az üzlet nagv 
az üzlet, árukínálata viszont gyenge. Olyan 
cikkeket raknak a kirakatba, amelyek 
már csökkentett áron sem kelnek el. Még 
mindig sok a divatja múlt holmi, még 
mindig úgy tűnik, különösen a ruhaipar-
ban, hogy a kereskedelem és a termelő-
vállalatok között óriási a távolság. Előfor-
dul. a kereskedelem ösztönzésére valame-
lyik ruházati üzem akkor kezdi gyártani 
az ú j modellt, amikor kiment a divatból. 
Az ipar és kereskedelem közötti távolsá-
got úgy lehet csökkenteni és az áruválasz-
tékot növelni, ha a termelő vállalatok kö-
zelebb kerülnek a piachoz. 

A Csongrád megyei tanács már elég rég-
óta szorgalmazza, hogy a ruházati, de más 
ipari, különösen élelmiszeripari vállalatok 
— amelyek központja itt van —. a keres-
kedelemmel közösen nyissanak mintaboltot. 
Ilyen üzletet létesített a KSZV. a csongrá-
di bútorgyár, az Alföldi Porcelángyár, 
Régóta vár ja a nagyközönség, hogy a HÖ-
DIKÖT-nek, a tejiparnak, a szalámigyár-
nak is legyen szegedi boltja. Ez módot ad-
na a választék bővítésére. 

A fogyasztói igény állandóan növek-
szik. a vásárlók szokása változik, a 
pénztárca alapján is. Az áremelke-

dések óta az alacsony jövedelműek, sok-
gyermekes családok, nyugdíjasok jobban 
megnézik, mire költik forintjaikat. Jogos 
az óhajuk, többféle, nekik tetsző áru kö-
zött szeretnének válogatni. Ebben a hely-
zetben a kereskedelem nem szívességet 
tesz, ha árualapját bővíti. 

Az üzletvezetők kötelessége, hogy többet 
törődjenek a biztonságos, kiegyensúlyozott 
ellátással, és legyenek figyelemmel a kü« 
lönböző rétegek igényeire, az áremeléssel 
érintett cikkek kínálatára, a fogyasztási 
szerkezet változásaira. A jó kereskedő 
anélkül is gondol erre. hogy bárki figyel-
meztetné. A szocialista kereskedelem hwr-
madik évtizedében már ne legyen ü l « 
szólam: minden önért van. kedves vá-
sárló. 

Halász Miklós 

Harisnyaújdonságok 
Minden évben csaknem nadrágokat, sokféle férfi, és 

ugyanannyi ú j termék kerül gyermekzoknit, 
a Budapesti Harisnyagyár E f o n t o s cikkekből orszá-
terméklistájára, amennyi ré- g o s ellátók A gyártmányfej-
git „leírnak" róla. Termé- l e s z t ők idei újdonságai kö-
keik átlagosan 5 évenként z ö t t szerepel — s várhatóan 
„öregednek" el, gyártásukkal igen keresett cikk lesz — a 
ezután már nem foglalkoz- komfort női harisnyanadrág. 
nak. Kivétel azonban itt is E h , h e z * ^ ^ I m e s í t e t t fo-

nal mellett egyfajta, a gumi-
akad; igy például már 16 éve h o z hasonló rugalmasságú 
gyártják a kedvelt bordás szintetikus szálat is felhasz-
gyermektérdzoknit. összesen nálnak. Az ú j termék nagy 
mintegy 350—400-féle cikket előnye, hogy „pihenteti" a 
készítenek, egyebek között l ába t Az első szériát a ha-
leheletfinom női harisnya- risnyagyári dolgozóknak ad-

évében az előirányzottnak 
megfelelően fejlődött. A töb-
bi között erről tájékoztatta 
a képviselőket dr. Szlame-
nicky István, a SZÖVOSZ 
elnöke az országgyűlés ke-
reskedelmi bizottságának 
szerdai ülésén. A fogyasz-
tási szövetkezeteknek a la-
kosság áruellátásában be-
töltött szerepével foglalkozó 
tanácskozáson arról is szó 
esett, hogy a fogyasztási 
szövetkezetek mintegy 18 
ezer boltot, csaknem 8 ezer 
vendéglátó egységet üzemel-
tettek 1978 végén. Ellátási 
szerepük azonban területen-
ként differenciálódik. A kis-
kereskedelmi forgalom 1978-
ban meghaladta a 87 mil-
liárd for intot A vitában 

Vietnami szolidaritási gyűlés 
A Hazafias Népfront szé- Meghívottként részt vett a 

gedi III. kerületi körzeti bi- szolidaritási gyűlésen Le Thi 
zottsága vietnami szolidari- Xuan asszony, ak j jelenleg a 
tási gyűlést rendezett tegnap Magyar Tudományos Akadé-
délután Szegeden, a Rákóczi mia Szegedi Biológiai Köz-
utca 11. szám alatti alsóvá- pontjában dolgozik. Tőle, 
rosi pártházban. mint szemtanútól hallhatták 

Fráter György, a körzeti a résztvevők, hogy a vietna-
. , . . . ,, . .... . mi nép milyen hosszú és ne-nepfrontbizottsag titkara h é z k ü z d e l ( f m u t á n é r t e e l a 

nyitotta meg a gyűlést, majd békés országépítés korsza-
dr. Tényi Mária, a népfront kát. 
megyei bizottságának alelnö- ,A szolidaritási gyűlés 
ke tartott e l ő a d á s t a n á r t h e resztvevői Kina Vietnam-el-ke tartolt előadast a parthe- l e n e g p o l l t i k á j a m i a t t t i l t a _ 
lyiseget megtöltő résztve- kozó tkviratot küldtek az 
vöknek. Országos Béketanácsnak. 

ták kl próbahordásra. 
Hazai és külföldi vásárlók 

részére egyaránt újdonság-
ként készül már a férfi ha-
risnyanadrág is; kétféle vál-
tozatban — poliakril és 
kreppnylon anyagból. Spor-
toláshoz ajánl ják fiatalok-
nak is. A tavaly munkába 
állított ú j fa j ta gépeken gyer-
mektérdzoknik készülnek, 
középvastag fonalbóL Ezek 
gyártásával több éves hiányt 
szüntetnek meg. 

Az ú j termékek ott lesz-
nek majd a BNV-n, de egyi-
kük-másikuk máris gazdagít-
ja a belkereskedelmi válasz-
tékot. 

Koszorúzás 
Szerdán megkoszorúzták 

di\ Orovecz Bélának, az Or-
szágos Mentőszolgálat meg-
alapítójának és első főigaz-
gatójának az Országos Men-
tőszolgálat Markó utcai 
székházának falán levő em-
léktábláját. Születésének 70. 
évfordulója alkalmából az 
Egészségügyi Minisztérium és 
az Orvos-Egészségügyi Dol-
gozók Szakszervezetének 
képviselői helyezték el a 
megemlékezés virágait. (MTI) 

Épületek óvása 
Szerdán Salgótarjánban 

megnyílt a negyedik orszá-
gos építő- és építőanyag-ipari 
szeminárium. Egyidejűleg 
szabadtéri kiállítást is ren-
deztek a városban. Ezen 
huszonnégy hazai és külföl-
di vállalat száztizennégy be-
rendezését, gépeit láthatja 
— működés közben is — a 
szeminárium több mint két-
száz résátvevője. 

A kétnapos tanácskozás fő 
témája az ország meglevő 
épületvagyonának fenntar-
tásával, felújításával kap-
csolatos gépesítési és anyag-
mozgatási problémák meg. 
oldása, valamint a mélyépí-
tés fejlesztése. 


