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Á siker kulcsa 
Százan vagy talán még annyian sem voltak annak 

az értekezletnek a résztvevői, akik a héten meg-
tárgyalták a Szegedi Ünnepi Hetek idegenforgal-

mi és kereskedelmi előkészületeinek helyzetét, és én 
mégis úgy éreztem, hogy az egész város ott ül a tanács-
háza dísztermében, hallgatja a beszámolókat, s hozzá-
szól a kérdésekhez. „Az ünnepi hetek sikerének az 1959-
es felújítás óta minden évben a társadalmi összefogás 
volt a kulcsa" — mondta az egyik felszólaló. 

Most megint itt állunk az ünnepi hetek küszöbén. 
Visszatekintve a tavalyi nyárra, elmondhatjuk, hogy a 
kisebb hibákat leszámítva, minden jól sikerült. Az idei 
vajon milyen lesz? Az adottságokat tekintve, lényegében 
nincs változás. Szeged idegenforgalmát továbbra is ha-
tárváros jellege, átmenő forgalma, a város fejlődése és a 
már külföldön is elismert rendezvényeinek sorozata ha-
tározza meg. Az idén már nemcsak Röszke — melynek 
forgalma 1967-ben a másik nagy határátkelő-helynek, a 
hegyeshalminak kétszerese volt —, hanem Nagylak is 
kapuja Szegednek. A kettő azonban nem „bántja", el-
lenkezőleg: kiegészítik egymást. A megszokott E—5-ös 
hosszú szürke sávja mellett benépesül a 46-os országút is. 

S ml várjuk és szívesen fogadjuk vendégeinket! 
Azokat is, akik csak egy kávéra, frissítő italra állnak 
meg, még inkább azokat, akiket Szeged és lakóinak 
megismerése késztet megállásra. Sehol az országban 
nincs olyan gazdag nyári program, mint Szegeden. Ke-
reken száz rendezvény között válogathat bárki: szabad-
téri játékok, ipari vásár és kiállítás, képzőművészeti tár-
lat, szabadegyetem, néptánc-fesztivál, néprajzi filmszem-
le, eszperantó szeminárium, fotoszalon, őszibarack-, bor-
és virágkiállítás, ifjúsági napok, sportversenyek — de ki 
győzi valamennyit felsorolni! 

Persze nemcsak igéből él az e m b e r A kereskede-
lem illetékesei magabiztosan kijelentették, hogy ezen a 
nyáron olyan jó lesz iparcikkekből az ellátás, mint még 
sohasem. Öröm ezt hallani, s még nagyobb öröm lesz 
tapasztalni. A boltok egy része — főképpen az élelmi-
szerüzletek — szokás szerint tovább lesznek nyitva, mint 
máskor. Az étkezési lehetőségek is valamivel jobbnak 
ígérkeznek a tavalyinál, hiszen azóta több új vendéglő 
fe cukrászda nyílt meg. S bár a Royal bezárt, általában 
a szálással sem lesz baj, kivéve talán egy-két zsúfolt 
hétvéget Ilyen szempontból tehát bizakodók lehetünk, 
csak sör is legyen e l ég . . . Minden esetre, a vendéglátó-
ipar jó halászlét és kifogástalan udvariasságot, az utas-
ellátó a nagyállomásra automatákat ígér. Lelkük rajta! 

Ügy tűnik, hogy a közlekedésben is értünk el elő-
rehaladást egy esztendő alatt A MÁV a Szeged Expresz-
szel járult hozzá ehhez leginkább, s most a nagyállomá-
gon megfelelő felvilágosító irodát rendez be. Ha a sza-
badtéri előadások befejezése a megadottnál esetleg ké-
sőbbre húzódik el, a vonatok megvárják utasaikat A 
Villamosmegálló közelebb került a Dóm térhez, s ez 
bármilyen apróságnak látszik is, a vendégek kényelmét 
szolgálja. Minit tudjuk, az idén nyáron az Európabusz 
útvonalába is bekapcsolták Szegedet 

Minden szegedi éber szemmel figyeli az építkezése-
ket. Elkészül-e időre mindaz, amire feltétlenül szükség 
van ekkora vendégforgalom idején? Elsősorban az utak, 
Járdák, amelyeket vezetékfektetés miatt vertek fel az 
Utóbbi hónapokban? Elhordják-e végre az építkezések 

környékén felhalmozott törmelékhegyeket? Mi lesz az 
Aradi vértanúk terével? Ezekkel kapcsolatban csak azt 
ismételhetem el én is, ami a bevezetőben említett érte-
kezleten elhangzott: a város rendjével összefüggő ha-
táridőket mindenütt szigorúan be kell tartani! Szegedet 
ágy emlegetik mindenfelé, hogy szép, tiszta város. Nem 
okozhatunk sem magunknak, sem másoknak csalódást: 
a következő hetekben nagy gonddal kell törődni az ut-
cák tisztaságával, különösen az élelmiszerüzletek, cuk-
rászdák körüL 

Négyszázezer vendéget várunk idén a Szegedi Ün-
nepi Hetekre, önmagunkat becsüljük meg vele, 
ha igazi lokálpatriótaként fogadjuk őket. A fel-

készülés végén tartunk, amin van még igazítani való, 
elvégezhetjük. Tudom, így gondolkodik, így cselekszik 
minden szegedi, hiszen lassacskán százharmincezren va-
gyunk, akik szivünkön viseljük Szeged egyre növekvő 
jóhírét 
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A magyar párt-
kormányküldöttség 
Valgográdban 

A Kádár János vezette 
magyar párt- és kormány-
küldöttség szombaton dél-
előtt megérkezett országjá-
ró körútjának első állomásá-
ra, Volgográdba. A magyar 
delegációt útjára elkísérte: 
G. Voronov, az SZKP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja; K. Katusev, az SZKP KB 
titkára. 

A Volga-parti város lakói 
szép fogadtatsában részesí-
tették magyar vendégeiket. 
A Magyar Népköztársaság, a 
Szovjetunió és az oroszorszá-
gi föderáció zászlóival díszí-
tett repülőtéren kétnyelvű 
feliratok köszöntötték az ér-
kezőket. A repülőgépből ki-
szálló Kádár Jánost, Fock 
Jenőt és a többi magyar 
vendéget V Kulicsenko, a 
volgográdi területi pártbi-
zottság első titkára, V. Bo-
ronyin, a területi tanács vég-
rehajtó bizottságának elnö-
ke; K. Karpov, a városi párt-
bizottság első titkára; I. Ko-
roljov, a városi tanács elnö-
ke üdvözölte. 

A repülőtéren a Hős város 
lakóinak küldöttei gyűltek 
össze a fogadtatásra. A TU— 
124-es különgép derült, verő-
fényes időben szállt le. 

Delegációnk tagjai szívé-
lyesen üdvözölték a város 
képviselőit, a fogadtatásuk-
ra megjelent dolgozókat. 
Magyar és vörös zászlócskák 
emelkedtek a magasba, fel-
hangzott a hagyományos 
orosz köszöntés; dobro po-
zsalovaty! 

Ezután delegációnk szál-
lására hajtatott. A gépkocsi-
karaván előtt díszegyenruhás 
motorosrendőrök haladtak. 
Amerre a gépkocsisor elha-
ladt, az út mentén ezrek 
és ezrek integettek, üdvözöl-
ték szeretettel a magyar 
párt- és krományküldöttség 
vezetőjét és tagjait. Az útvo-
nalak felett transzparense-
ken magyar és orosz nyelvű 
feliratok éltették a két nép 
örök, megbonthatatlan ba-
rátságát, a szocialista orszá-
gok egységét. 

A volgográdi házigazdák 
egyébként gazdag programot 
állítottak össze magyar ven-
dégeik számára. Delegációnk 
megismerkedik a város tör-
ténelmi emlékeivel, köztük a 

legendás Mamajev Kurgán-
nal, a sztálingrádi csata leg-
hevesebb ütközeteinek szín-
helyével. 

Ellátogat küldöttségünk 
Pavlov őrmester nevezetes 
házába is. A házat termé-
szetesen újjáépítették, ne-
gyed századdal ezelőtt erőd 
volt, amely 58 napig állta a 
nácik rohamait. A mai lakó-
ház őrzi a régi nevet, s bárki 
levelet ír lakóinak, utca, ház-
szám felesleges, elég csak 
annyit írni, hogy „Volgográd, 
Pavlov háza". Pavlov őrmes-
ter, a hős védő egyébként 
ma is él, a sztálingrádi csa-
ta 25. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségeken 
jó egészségben vett részt. 

Párt- és kormányküldött-

ségünk megismerkedik a mai 
Volgográd lakóinak építő-, 
alkotómunkájával is. Kül-
döttségünk tegnap délután 
felkereste a traktorgyárat. Ká-
dár János és a delegáció tag-
jai itt nagygyűlésen találkoz-
tak a gyár dolgozóival. 

A volgográdi Dzerzsinszkij 
traktorgyárban rendezett 
forró hangulatú nagygyűlé-
sen Fock Jenő mondott be-
szédet. Hangoztatta: „Meg-
tiszteltetés számunkra, hogy 
meghívták a Magyar Nép-
köztársaság párt- és kor-
mányküldöttségét és hivata-
los látogatásunk során 
Moszkvából első utunk az 
Önök dicső városába, Volgog-
rádba vezethetett.*4 

Losonczi 
Pál 

Berlinben 
Losonczi Pál, az Elnöki 

Tanács elnöke szombaton a 
reggeli órákban repülőgép-
pel Berlinbe utazott, hogy 
részt vegyen Walter Ulb-
richt, a Német Demokra-
tikus Köztársaság Államta-
nácsának elnöke, a Német 
Szocialista Egységpárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára 75. születésnapja alkal-
mából rendezendő ünnepsé-
gen. 

Losonczi Pált a berlini 
Schönefeld repülőtéren Willi 
Stoph miniszterelnök és 
mások fogadták. 

* 
Walter Ulbrichtot születés-

napja alkalmából táviratban 
üdvözölte Kádár János, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára. 

Péter-Pál napi jelentések 
a betakarításról 

Oz IflEfl az atomsorompó-
szerződés végrehajtására készül 

Moszkvában, Washington-
ban és Londonban hétfőn 
kezdődik meg az atomsorom-
pó-szerződés aláírása. Az 
egyezmény végrehajtásának 
ellenőrzése az ENSZ Nem-
zetközi Atomenergia Ügy-
nökségére (IAEA) vár. A bé-
csi székhelyű szervezet ille-
tékes munkatársai közölték 
az MTI tudósítójával, hogy 
széleskörű előkészületek 
folynak, ugyanis az IAEA 
most tesz majd eleget egyik 
fő feladatának, amelyet meg-
alakításakor, 1957-ben maga 
elé tűzött. 

Emellett az IAEA szakembe- szerint, ha az államok túl-
rei űttörőmunkát végeznek nyomó többsége aláírja a 
az ellenőrzési módszerek el- szerződést, többszáz ellenőr-
méleti és gyakorlati kutatá- re lesz szükség, 
sában, tökéletesítésében. 

A szegedi Móra Tsz-ben zsákokba gyűlik a gabona 

Péter-Pál napja hagyomá-
nyos aratóünnepnek számít 
hazánkban: rendszerint 

Az atomsorompó-szerződés 
végrehajtásának ellenőrzése 
természetesen megsokszoroz-
za a feladatokat. Az ügynök-
ség becslése szerint a jövő 
év végére — 1970 elejére fe-
jeződik be a szerződés alá-
írása és a ratifikációs eljá-
rások, így erre az időpontra 
kezdődhetnek meg az új el-
lenőrzések. Így másfél év 
alatt kétszeresére kell nö-
velni a bécsi központ ellen-
őri létszámát és természete-
sen további kutatókra, jogi 
és műszaki munkatársakra 
is szükség van. 

Az ügynökség jelenleg 29 
ország 105 nukleáris beren-
dezését — köztük 69 reak-
tort — tartja ellenőrzése 
alatt. A munkát külön fő-
osztály végzi, amelynek 34 feladatoknak mesfe-
ellenőre - köztük egy ma- « £ -
gyar — rendszeresen járja a t á l y j ö v ő é v i költségvetése 
világot, a helyszínen ellen- m ár 45 százalékkal maga-
örizva a berendezéseket sabh. mint az idei. Becslések 

Hz SZKP küldöttsége 
Jugoszláviában 

A Jugoszláv Kommunisták veinek és vezetőségének kép-
Szövetsége Központi Bizott- viselőivel. A JKSZ és az 
ságának meghívására Kapi- SZKP képviselői megvitatták 
tonovnak, az SZKP KB tit- a két párt közötti együttmű-
kárának vezetésével június ködés kérdéseit, megállapod-
17-e és 28-a között Jugoszlá- tak a baráti kapcsolatok fej-
viában tartózkodott az SZKP lesztésének konkrét tervé-
küldöttsége. A delegáció ben. Véleményt cseréltek a 
nyílt és baráti megbeszélé- nemzetközi kommunista- és 
seket folytatott a JKSZ, va- munkásmozgalom időszerű 
lamint több munkaszervezet, problémáiról is. A küldöttsé-
tudományos és kulturális in- get fogadta Joszip Broz Tito, 

ünigazg^tási szer- a JKSZ elnöke is. 

ilyenkor pendültek meg a tős az a mennyiség, amelyet, 
kaszák a legkorábban érő mint natúrgabonát közvetlen 
őszi árpa- vagy rozstáblák- a tarlóról szállítanak be az 
ban, parcellákon. Idén a átvevő vállalatnak a gazda-
szokottnál két héttel ko- ságok. Természetesen tart a 
rabban kezdték meg a be- magtisztítás is. 
takarítást az ország déli 

... . . .„ . . A szegedi Móra Ferenc megyéiben, de már tóbb 
Termelőszövetkezet központi 
majorjában például 24 tag 
szorgoskodik a tisztításnáL 

Csongrád megyében 95 Váltott műszakban dolgoz-
százaléknál tartanak az őszi nak. Munka akad bőven, hi— 
árpa betakarításánál é« me- szen a termelőszövetkezet-
gyeszerte nagy erővel vég- ben három kombájn dolgo-
zik a búza aratását A me- zik. A 120 hold őszi árpa-
gyében teherautók, vontatók területet már learatták, most 
hordják az új termést az a kétszerest (árpát, búzát) 
átvevőhelyekre. Igen jelen- vágják. 

mint egy hete az egész 
szágban aratnak. 


