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Belföldi hitellevél 
A Magyar Autóklub iro- hitellevelével fizetnek. A 

dóiban belföldi hitellevelet b e | f ó i d i hitellevél további 
is vásárolhatnak ezentúl a , 
klubtagok. A hitellevél - tartozéka egy 30» es egy 400 
melyet 250 forintért vásá- forint értékű Afor-üzem-
rolhatnak meg a klubtagok anyagszelvény is. A mellé-
— két darab 500 forint, kelt városi segélyszolgála-
két darab 1000 forint és ti szelvény egy alkalommal 
egy 2000 forint értékű szel- a segélyszolgálat díjmentes 
vényt tartalmaz, amelyek- igénybevételére jogosítja 
kel autójavító vállalatoknál, tulajdonosát. A gépkocsi-
szövetkezeteknél hitelbe le- szállítási szelvény alapján 
het gépkocsit javíttatni, to- ugyancsak egy alkalommal 
vábbá a HungarHotels és a 20 százalékkal csökkentett 
Pannónia szállodavállala- fuvardi jat kell fizetni az 
tok szállodáiban szobát és Autóklub szállító szolgála-
szolgáltatásokat igénybe tánál megrendelt gépkocsi-
venni. E két szállodaválla- szállításért. További kedvez-
lat hat, illetve öt százaié- mény, hogy a klub műszaki 
kos kedvezményt is nyúj t állomásain díjmentesen le-
azoknak a vendégeknek,, het egyszeri fékhatásmérést 
akik az Autóklub belföldi, végeztetni. 

Siitő András-
ősbemutató 

Sütő András ú j drámáját , 
az Alomkommandót ősbe-
mutatón láthatja július 19-
én a Gyulai Várszínház 
közönsége. A kiváló erdélyi 
író műve a Gyulai Várszín-
ház és a budapesti Vígszín-
ház közös előadásában, Sík 
Ferenc rendezésében kerül 
színpadra. A darab főbb 
szerepeit Kern András, Lu-
kács Sándor, Seres Zoltán, 
Fülöp Zsigmond, Zsíros Agi, 
Vallai Péter, Földi Teri és 
Fonyó József alakítja. 

Az ősbemutató után július 
21-tói még hat estén játsz-
szák Gyulán az Alomknm-
mandót. A július 20-i elő-
adás technikai okokból el-
marad, a jegyek becserél-
hetők a többi előadásra. A 
darab ősztől Budapesten a 
Vígszínházban kerül színre. 

Á kapcsolatok 
fejlesztésének jegyében 

Mint arról korábban már 
beszámoltunk, a KISZ 
Csongrád Megyei Bizottságá-
nak meghívására a hét ele-
jén Szegedre érkezett az 
Odessza Területi Komszomol 
Bizottság küldöttsége. A de-
legáció tagjai — Szergej Gri-
nycveckij, az Odessza Terü-
leti Komszomol Bizottság el-
ső titkára, Szergej Dinovsz-
kij, az Ananyevszki Járási 

Befejeződött az odesszai 
komszomolisták látogatása 

Külön fejezetet szenteltek 
a megállapodásban a tudo-
mányos-technikai együttmű-
ködés kérdéseinek. Ebben ol-
vasható, hogy a Csongrád 
megyei KISZ-bizottság és az 

Komszomol Bizottság első «desszai Komszomol-bizott-
titkára és Okszana Zagorul-
kó, az iljicsovki 21. számú 
iskola csapatvezetője, a 
Komszomol 20. kongresszu-
sának küldötte — látogatá-
suk során megyénk ifjúsági 
mozgalmával, gazdasági és 
kulturális életével, Csongrád 

ság szorgalmazza az Alkotó 
If júság Egyesülés és szovjet-

sági napokat színesítik, ösz-
szel pedig Szeged felszabadu-
lásának' évfordulóján a Pick 
Kupa utcai futóversenyre 
várnak szovjet sportolókat. A 
felsoroltak mellett a két i f jú-
sági szervezet szorgalmazza, 
hogy a területi együttműkö-
dés mellett Szeged és Odesz-

unióbeli testvérszervezete sza városa külön is alakítson 
közötti szorosabb kapcsolat ki szoros kapcsolatot. 
kialakítását, valamint azt, 
hogy a biotechnológia terüle-
tén kiépítendő kapcsolat ér -
dekében három fiatal szovjet 

B. Z. 

Gránátalma-dijat kap 

Reggeltől 
a 

Magas elismerést, Gránát-
alma-díjat kap ma Nyíregy-
házán, a VIII. országos nép-
művészeti kiállításon gyé-
kénymunkáiért Nagy József-
né, a tápéi népi díszítő 
szakkör tagja. 

Kiveszőfélben manapság a 
gyékényszövés, egyre ri tkáb-
ban találni — főként az idő-
sebb korosztály közt — mű-
velőit. Kenyérkereső foglal-
kozás volt pedig egykor Tá-
pén, nyaranta az egész csa-
lád gyűjtötte, vágta a növényt 

tóaljakban. vizes területe-
ken. Külön helyiséget ren-
deztek be, ahol a kötegekel 
szárították, feldolgozták, s 
az asszonyok egész éven át 
szőtték a táskának, falisző-
nyegnek valót. Hosszadal-
mas, fáradságos munka míg 
az erős szárból mutatós 
„keskeny" (2 méterszer hat-
van centiméteres falvédö) 
vagy „bolondos" (gyengébb 
minőségű) tárgy készül: szá-
lakra kell hasogatni, sely-
mezni, vagyis a belét ki-
szedni, sodorni. 

Nagy Józsefné iskolába 
sem járt még. mikor már 
segített édesanyjának gyé-
kényt sodorni. A szövés 
egész életen ó t végigkísér-
te, kisebb megszakításokkal 
a Tápéi Háziipari Szövetke-
zetnél dolgozott. Néhány év-
vel ezelőtt kereste meg Nagyné igényes, fantáziadús első dijat . Reggeltől estig a 
Molnár Imréné, a tápéi né- munkái olyan sikert arat- szövőszéknél találni, amint 
pi díszítő szakkör vezetője: tak, hogy azóta önállóan is a hajszálra egyforma gye-
népviseletbe öltöztetett ba- részt vesz különféle kiállí- kényszálakból különleges, 
bak segítségével szemléltet- tásokon. Tavaly például az azsűrszerű mintákat vará-
ni szerették volna a gyé- V. országos szövetkezeti nép- zsol. 
kényszövés folyamatát, művészeti kiállításon nyert V. E. 

megye főbb nevezetességei- szakember érkezzék Szeged 
vei ismerkedtek. A látoga-
tást lezáró megbeszélésen 
együttműködési megállapo-
dás aláírására is sor került. 

E megállapodásban Csong-
rád megye és Odessza terü-
let ifjúsági vezetői hangsú-
lyozzák: mindkét ország fia-
taljainak közös érdeke az 
együttműködés hosszú távú, 
tartalmi fejlesztése. Az i f jú-
sági mozgalom lehetőségei-
vel élve mindent megtesz-
nek azért, hogy a fiatalok 
jobban megismerjék egy-
más országainak életét. A 
Komszomol Odessza Területi 
Bizottsága ez év októberében 
Odesszában nemzetközi tu-
dományos-módszertani kon-
ferenciát rendez „Béke és 
if júság" címmel. Erre Várna, 
Konstanca és Split fiataljai 
mellett meghívják megyénk 
delegációját is. 

re még idén ősszel. Szeretnék 
azt is elérni, hogy a testvér-
vállalati delegációkban min-
dig kapjon helyet az adott if-
júsági szervezet képviselője 
is. 

Az eddigi kapcsolatok leg-
inkább a közművelődés és a 
sport területén voltak élöek. 
Ezeket a hagyományokat 
folytatva mindkét ifjúsági 
szervezet igyekszik az Exp-
ress és a Szputnyik által 
szervezett barátságvonatok 
adta lehetőségeket jobban ki-
használni. Évente a nyári 
táborokban úttörők cseréjé-
re kerül sor, míg augusztus-
ban Mártélyra, a megyei 
KISZ-bizottság hagyományos 
képzőművész táborába vár-
ják az odesszai amatör kép-
zőművészek delegátusait. A 
tervek szerint művészeti cso-
port is érkezik majd Szeged-
re — programjukkal az i f jú -

Műsorajánlat 
Sziksósfürdőn ma délelőtt 

fél tízkor vidám vetélkedő-
vel kezdődik a Magyar Ken-
deripari Tröszt, a Tisza Vo-
lán. az Ipszöv és a kommu-
nális üzem KlSZ-bizottságá-
nak egész napos családi 
programja. Lesz férfi láb-
szépségverseny, kispályás fo-
ci, víziverseny, a gyerekek 
pedig papírsárkányt készít-
hetnek. 

ház Próbatársulata vasárnap, 
hétfőn és kedden este 7 óra-
kor a Bartók Béla Művelő-
dési Központban. 

ELETVEZETESI TA-
NACSADAST vezet Szenes 
Márta és Bálint Péter hétfőn 
délután 5 és 7 óra között a 
megyei művelődési központ-
ban (Közép fasor 1—3.). 

VÍZPARTI STRAND-
VIDEOFILM-VET1TESSEL PARTI-ra gyülekezhetnek az 

egybekötött diszkót tartanak 
a Juhász Gyula Művelődési 
Központban szombaton és 
vasárnap délután 6 órától. 
Ma este H-kor a Szökés a 
halál elől című amerikai, 
holnap a Pendragon-legenda 
című magyar filmet mutat-
ják be. 

VIDEOZSÜR-ra vár ja a 
fiatalokat Horváth András 
lemezlovas ma, szombaton 
délután 5 órakor az ifjúsági 
házban. 

KOLYÖKDISZKÖ lesz a 
Kiszöv-klubban (Arany Já -
nos utca 9.) vasárnap dél-
után 4-től. Lemezlovas: 
Becker Sándor. 

ALBEE NEM FÉLÜNK A 
FARKASTOL című darabjá t 
mutat ja be a Mag/Más szín- gi adás 

iskolások hétfőn reggel 9 
órakor a Balázs Béla Üttörő-
házban. 

Az ECRANUL NOSTRU-t, 
a szegedi körzeti stúdió ro-
mán nyelvű nemzetiségi mű-
sorát szombaton délelőtt 11 
óra 35 perckor sugározza a 
televízió a 2. programon. Va-
sárnap este 19 óra 35 perc-
kor az ARS LONGA. VITA 
BREV1S azaz A művészet 
örök. az élet rövid címmel 
vetítik ugyancsak a körzeti 
stúdió összeállítását, mely-
nek rendezője Kun Zsuzsan-
na. Kedden este 6-kor jelent-
kezik a Dél-alföldi Magazin, 
szerdán 19 óra 5 perckor pe-
dig a NASA OBRAZOVKA. 
a szlovák nyelvű nemzetisé-

Kilencven éve született Zápori Dezső 
1B97. július I I -én Maros-

vásárhelyen született Szeged 
egyik közéleti személyisége, 
a MÁV Rendelőintézet egy-
kori igazgató főorvosa, a 
helyi munkásmozgalom el-

kötelezettséget és tisztánlá- Igazgatósága orvosi rende-
tást követeltek és bizonyi- lője igazgató főorvosának, 
toltak. Ezt az állást 1967-ig, nyug-

Zápori doktort Szeged díjazásáig töltölte be. Mun-
felszabadulása után a Ma- kajának elismeréséül többr 
gyar Kommunista Párt ízben is kitüntették. 1967-

ismert veteránja Az első alapító tagjai között talál- ben felszabadulás előtti ér -
világháborút közvetlenül juk. Érdemeket szerzett az demeinek elismeréséül meg : 
érettségi után, szinte gyer- orvos-egészségügyi dolgo- kapta a Szocialista Hazáért 
mekfővel harcolta végig A xók szakszervezetének meg- Érdemrendet, 
háborús összeomlás és a for- alakításában. ' Aktívan be- Nem sokáig élvezhette a 
radalom hozta ismét haza. kapcsolódott a város és megszolgált nyugdíjas éle-
Korán elhunyt édesapja munkahelye, az egyetem tel 1968 augusztusában elc 
foglalkozását követve Ko- közéletébe. Purjesz profesz- hunyt. Most, halála után 
lozsvárott beiratkozott az szorral és Varga főorvossal közel két évtizeddel is tísz-
egyetem orvosi karára . A együtt nagy erőfeszítéseket telettel és megbecsüléssel 
történelem forgataga azon- tett a közegészségügyi hely- idézzük a munkásmozgalom, 
ban tovább sodorta Szeged- -¿gi javításáért, a járványve- a párt regi harcosa, az aktív 
re, ahol 1921-ben a Kolozs- s zéiy leküzdéséért. Az egye- közéleti személyiséget foly^ 
várról áttelepített egyete- temen, ahol 1950 vegéig tató orvos emlékét, 
men folytatta — anyagi ne- dolgozott, számos társadal- Bárány Ferenc 
hézségek miatt többször m , feladatot vállalt maga- z á p o r i U c J ! S Ó szülelésc-
megszakitva - orvos, la- r a ,946-ban például az n e k ¡H,. évfordulója alkal-
nulmanyait. Itt szerzett egyetemi pártszervezet el-
diplomát A felszabadulás nőkének tisztét töltötte be. 
előtt a Sebészeti Klinika A tanácsok megalakulásá-

tól 1955-ig tevékenykedett 
mint tanácstag. 

Zápori Dezsőt 1951-ben, 
nevezték ki a MÁV Szegedi 

Fül-orr-gége osztályának 
rendelésén dolgozott mint 
bejáró orvos. 1940-ben lett 
szakorvos. Mivel végleges 
állást nem kapott^ Délibáb 
utcai lakásukon magánren-
delőt nyitott, ahol gyakran 
díj talanul gyógyította a rá-
szorulókat. 

A szocialista eszmével, a 
munkásmozgalommal az 
1930-as évek elején került 
kapcsolatba, belépett a szo-
ciáldemokrata pártba. A 
második világháború idején 
lakásuk valóság«is mozgalmi 
találkozóhellyé vált. Sokan 

mából a Belvárosi teme-
tőben levő sírjánál hétfőn, 
július 13-án délelőtt 11 
órakor koszorúzást ren-
dez az MSZMP városi bi-
zottsága és Szeged megyei 
város tanácsa. 

Elhunyt Krajkő József 
Életének 78. évében el- veit többek közt a börös 

hunyt Krajkó József, a szakszervezet makói cso-
b a r portjának megszervezésében. 

A felszabadulást követően 
részt vállalt továbbra is a 
párt munkájában, a Jegkri-

munkásmozgalom régi 

Krajkó József 1909-ben 
megfordulták itt országos született Pusztamérgesen, tikusabb időszakokban js 
vezetők is, így például Ma- Az elemi iskola elvégzése kiállt elvei a munkashata-
rosán György és Szakasits után cipész szakmát tanult, | < ) m niellett 1956 végén ott 
Árpád. Az orvosi rendelő majd több szegedi üzemben a rendőrség újjászerve-
nchezen felfedhető rej tekhe- dolgozott. A 30-as évek ele- z d i k o z , m a j d később a 
lyet nyújtott a háború fa- jén kapcsolódott be a mun- bünletésvégrehajtás terüle-
siszta rendszerrel szemben- kásmozgalomba. 1932-ben dolgozott nyugdíjba vo-

tagja lett a pártnak. Előbb nulásáig. Életútját pártunk álló helyi mozgalmi embe- tagja lett a 
reknek. Csoportos beszélge- a KMP szegedi csoportja- ¿ s kormányunk többször is 
léseken, rádióhallgatás al- nak összekötőjeként tartotta m agas kitüntetésekkel is-
kalmával készülődtek a há- a kapcsolatot a budapesti mt> rte el A Szocialista Há-
ború után remélt jobb vi- központtal, majd a szegedi, /¿ér t Érdemrend a Mun-
lágra. Sok év távlalából la- pártszervezet gazdasági ve- kás-Pnraszt Hataiomért Em-
lán csekélységnek tűnhet- zetöjeként dolgozott. Illegá- lékérem és a Felszabadulá-
nek az antifasiszta, háború- lis munkájáér t 1936-ban s j Jubileumi Emlékérem tu-
ellenes magatartásnak ezek fegyházbüntetésre ítélték, és i a jdonosa volt. 
a megnyilvánulásai. A ma- kiszabadulása után is csend-
guk idejea azonban az cm- őri felügyelet alatt állt. Ez 
lilett összejövetelek nem le- sem akadályozta meg azon-
becsülendö személyes bátor- ban mozgalmi munkájában, 
ságot, baloldali politikai el a negyvenes években részt 

Krajkó József 
később történik 

temetéséről 
intézkedés 

MSZMP 
Szeged Városi Bizottsága 

Magyar 
filmek 

külföldön 
«Számos magyar alkotás 

kéovisel! a nyáron a hazai 
filmművészetet a különbö 
ző nemzetközi fesztiválokon 

A Brüsszelben megren-
dezett Aranykor elnevezésű 
fesztiválra Gazdag Gyula 
Hol volt, hol nem volt ci-
niü f i lmjét hívták, meg. A 
július 15-ig tartó szemlének 
a belga fővár«« filmintézete 
ad otthont. 

A tengerentúli bemutatók-
ra is el jutnak a hazai mü-
vek. A Los Angeles-i. júli-
us 7-e és 12-e közötti ani-
mációs filmfesztiválra Ter-
nov&zky Béla Macskafogó 
című alkotását hívták meg. 
Ezen kivül a Hungarofilm 
további 13 filmet — köztük 
Dargay Attila Szaífi. Varga 
Csaba Auguszta dagaszt, Ró-
íusz Ferenc Gravitáció cí-
mű animációs alkotását 
küldte ki. (MTI) 

Huszár István 
kitüntetése 

Az Elnökj Tanács Huszár 
Istvannak. az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága tagjának, 
az MSZMP KB Párt tor le-
neti Intezete igazgatójának, 
kiemelkedő közéleti, tudo-
mányos é s tudománypolitikai 
munkássága elismeréseként, 
60. születésnapja alkalmából 
a Munka Vörös Zászló Ér-
demrendje kitüntetést ado-
mányozta. 

A kitüntetést Németh Ká-
roly, az Elnöki Tanács el-
nöke adta á t pénteken. Az 
eseményen jelen volt Pál 
l,énard. az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának titkára 
és Katona Imre, az Elnöki 
Tanács titkára. 


