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A tanácsi vb-ülésekröi

jelentjük

Fellendülő idegenforgalom
Fényesebbek
a
napok,
könnyebben öltöznek az emberek, az utakon megszaporodtak a gépjárművek, közöttük a külföldi rendszámúak
is — a jó idő már itt marad
nálunk. S ez a kellemes változás az idegenforgalom fellendülését is magával hozza.
Ilyenkor szoktunk mérleget
vonni az elmúlt szezonról és
terveket kovácsolni a kezdődőre. Az előző év jellemző
adatai is jók, hogy a tennivalókhoz segítséget nyújtsanak.
Tavaly Szegeden mintegy
260 ezer volt a vendégnapok
száma, vagyis több mint negyedmillió hazai és külföldi
vendég töltött itt
legalább
egy napot.
Röszkén
egymillió
830
ezer, Nagylakon pedig
67

ezer turista lépett át a határon. Az
országhatárokon
átkelők többsége nem Szeged vagy a megye látogatására érkezik, ez igaz. De az
is, hogy a más céllal átutazók közül is sokat itt lehet
tartani néhány napra, ha látványosságaink,
szórakozási,
művelődési
lehetőségeinket
jobban reklámozzuk, S ennek a szándéknak ma már
a hagyományos vendéglátás
gesztusa mellett üzleti érdekek is indítékai. A helyi —
tehát a szegedi ós a Csongrád megyei — kereskedelmi
és vendéglátóipari vállalatoknak, az itt élő lakosságnak hasznos, s az életnívót
növeli, ha vendégeink szeretnek nálunk tartózkodni és
pénzt költeni.
A Csongrád megyei

nács végrehajtó
bizottsága
és a Szeged m. j. városi tanács végrehajtó
bizottsága
évek óta együttműködik az
idegenforgalom szélesítéséért.
Szeged a központ e tekintetben, de a megye többi városai:
Hódmezővásárhely,
Makó, Szentes, Csongrád, s
jellegzetes tájai: Mártély, a
Körös-torok, a Maros-part, a
Tisza, meg a történelmi nevezetességű helyek
szintén
sajátos érdeklődésre tarthatnak számot az idegen előtt.
A megyei tanács vb ülésén a városi idegenforgalmi
hivatal adott tájékoztatót a
tervekről, a Belkereskedelmi Minisztérium és a szegedi tanács képviselői ajánlották további együttműködésüket. Közös álláspontra
jutottak a további tennivata- lókban.

Kevés a mozi Szegeden

Ünnepi
percek

Taiiirat

az

emlékműveknél

KISZ'isták

fogadalma

Felszabadulásunk 24. évfordulóján, április 4-én délelőtt Szegeden koszorúzási
ünnepség volt a * Széchenyi
téren és a Dugonics temetőben levő szovjet hősi emlékműveknél. A hála és a kegyelet koszorúit az MSZMP
megyei, városi és járási végrehajtó bizottsága, a megyei,
városi és járási tanács végrehajtó bizottsága, a szovjet
katonai alakulatok, a fegyveres testületek, a társadalmi és tömegszervezetek, a
Szegeden tartózkodó odeszszai, leningrádi és tallini delegációk, az üzemek, intézmények, termelőszövetkezetek képviselői helyezték el
az emlékművek talapzatán.
A Széchenyi téri koszorúzáson a szegedi honvéd helyőrség díszszakasza és zenekara, a Dugonics temetőben
a MÁV fúvószenekara működött közre.
Hazánk felszabadulásának
24. évfordulóján, április 4-én
új tagokkal bővült a KISZ
— 35 ezer fiatalt számláló
— Csongrád megyei és Szeged városi tábora. A Szegedi Nemzeti
Színházban
délelőtt 11 órai kezdettel
megrendezett ünnepeégen 360
új KISZ-tag mondta el a fogadalom szövegét.
A felszabadulásunk ünnepét
és a KISZ ú j tagjait köszöntő ünnepséget Hevér László,
a KISZ Szeged városi bizottságának titkára nyitotta
meg, és köszöntötte az elnökség tagjait, köztük Győri
Imrét, az MSZMP Központi
Bizottságának
tagját,
a
Csongrád megyei pártbizottság első titkárát, Sípos Gézát, a Szeged városi pártbizottság titkárát, dr. Biczó
Györgyöt, a Szeged városi
párt-végrehajtóbizottság tagját, Szeged m. j. városi tanács vb elnökét, Szögi Bélát, a KISZ Csongrád megyei bizottságának első titkárát, valamint a Csongrád
megyébe látogatott román
delegációt.
A fogadalomtételi ünnepségen dr. Ágoston József, a
Csongrád megyei párt-végrehajtóbizottság tagja, a pártbizottság
osztályvezetője
mondott beszédet. Egy fél
évszázada életre kelt mozgalommal jegyezték el magukat a Kommunista Ifjúsági Szövetség új tagjai —
hangsúlyozta többek között
—, egy olyan mozgalommal,
amely sok hőst és sok áldozatot adott az eltelt évek
során. '
Fontos életszakaszba léptek a KISZ ú j tagjai —
mondotta —, hiszen most
kell majd eldönteniük, mi

Miközben a
közhiedelem pította, hogy a beszámoló lé- támaszkodva — határozatoszerint Szegeden — akárcsak nyegében reális értékelést ad. kat hozott* a munka megjamásutt — alig járnak mozi- Helyesléssel vette tudomásul vítására.
ba, a Csongrád megyei Mo- a szegedi mozik korszerűsítéA
végrehajtó
bizottság
ziüzemi Vállalat fehéren-fe- sére irányuló erőfeszítéseket, szükségesnek tartja a szegeketén kimutatja, hogy 1968di filmellátás javítását,
a
ban ebben a városban a mo- és — részben a jelentés műsorbeosztás
irányításának
zik 184 ezer forint nyereség- anyagára, részben a Szeged erősítését, a
műsorpolitikágel zártak, négyezer ember- kultúrpolitikai feladatai cí- ban 1968. januárja óta tarel többen
nézték meg a mű
tanácsülési anyagban pasztalható
kommereializálófilmeket, mint az előző év- összegezett
tapasztalatokra dás visszaszorítását.
ben. Az emelkedés
abból
adódik, hogy a korábbinál
150-nel több volt az előadások száma is. Tehát, míg az
országban, sőt Csongrád megyében is csökkent a nézők
száma,
Szegeden
kisebb
emelkedés tapasztalható.
Persze, ha kissé közelebbről megvizsgáljuk a helyzetet, nem fest ilyen rózsásan.
A szegedi mozik száma nagyon kevés, s ráadásul terüMint ismeretes, az MSZMP elnökségben foglaltak helyet
leti elosztásuk is rendkívül
rossz. Ha még
hozzavesz- Csongrád megyei Bizottságá- a Nemzeti Színházban renszük, hogy a három
nagy | nak meghívására a Román dezett ünnepélyes KlSZ-fomozi közül már legalább tiz Kommunista Párt Temes me- gadalomtételen. Az ünnepséév óta egy mindig be van gyei bizottságának háromta- gen a román küldöttség vezárva, akkor szinte
csoda, gú küldöttsége vett részt ha- zetője, Darie Trifon felszóhogy Szegeden
ilyen sok zánk felszabadulása 24. év- lalt és eredményes munkát
mozilátogató van. Jelenleg a fordulója alkalmából rende- kívánt a KISZ ú j tagjainak.
A délutáni órákban a külVörös Csillag Mozit tartják zett szegedi ünnepségeken.
zárva már hónapok óta, és
Április 4-én, pénteken a döttséget dr. Biczó György,
nincs is sok remény rá, hogy küldöttség a kora délelőtti Szeged város tanácsa végrövid időn belül megnyitnák. órákban megkoszorúzta
a rehajtó bizottságának elnöA moziüzemi vállalat mű- szegedi Belvárosi-temetőben ke fogadta, majd sétát tettek
sorosztása a MOKÉP által levő román hősi halottak em- a városban.
Április 5-én. szombaton a
diktált keretek között törté- lékművét, majd koszorút henik, a kópiaállomány nagy- lyeztek el a Széchenyi téri román küldöttség dr. Varga
ságától a megyébe juttatott szovjet hősi
emlékmű ta- Dezsőnek és dr. Kovács Lafilmek számától és a meg- lapzatára is. Ezt követően a josnak, a megyei pártbizottadott játszási időtől függően. küldöttség tagjai, Darie Tri- ság osztályvezetőinek kíséreIgen gyakori azonban, hogy fon, a Temes megyei pártbi- tében Budapestre
utazott.
a MOKÉP nem ismerteti elő- zottság titkára, Morodan Ilié. Visszatérve a magyar főváre a bemutatásra kerülő fil- Temesvár város pártbizottmeket a moziüzemi
vállalat- ságának titkára és Obradov rosból, rövid szegedi tartóztal. A propaganda, a közön- Petra, Csanád község párt- kodás után a megyei pártvendégei
ség szervezése ilyen körül- titkára részt vettek és az bizottság román
hazautaztak Temesvárra.
mények között természetesen nem lehet
megfelelő.
Ami a helyi lehetőségeket illeti,
Szeged
műsorosztás
szempontjából
elsőbbséget
élvez, a rendelkezésre álló
kópiákat először a
három
szegedi moziban tűzik műM. Slnica. az Odessza területi pártbi- alóli felszabadulás évfordulója alkalmásorra. ,
zottság titkára, A. üudnik, a területi ta- ból. Területünk dolgozói ez alkalommal is
Az ú j gazdasági mechaniznács végrehajtó bizottságának elnöke ba- osztoznak a magyar dolgozó népnek a
musra való áttérés sok válsánk felszabadulásának évfordulója alkal- Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésétozást hozott a
moziüzemi
mából a kővetkező táviratot küldte az vel a mezőgazdaság, az ipar, a kultúra és
vállalat munkájában is, de
továbbra sem a
bevétel a
MSZMP Csongrád megyei bizottságának, a tudomány területén elért nagy sikereilegfontosabb számukra,
haSzegedre:
nek örömeiben.
nem a helyes műsorpolitika.
Kedves elvtársak!
A mozik az állami dotációt
Kívánunk önöknek, kedves elvtársakés
Az Ukrán Kommunista Párt odesszai
azért kapják, hogy megfeleterületének bizottsága és az odesszai terü- Csongrád megye valamennyi dolgozójának
lően lássák el a kulturális, a
népművelési és agitációs felleti tanács végrehajtó bizottsága a terü- új sikereket az MSZMP IX. kongreszadataikat.
let dolgozói nevében szívből jövő jókí- szusa által meghatározott feladatok toA városi tanács végrehajvánságait küldi Csongrád megye dolgozói- vábbi teljesítésében.
tó bizottsága tegnap: ülésén
nak április -4-e, a Magyar NépköztársaÉljen a megbonthatatlan szovjet—mamegtárgyalta
a
Csongrád
megyei Moziüzemi
Vállalat
ság nemzeti ünnepe, a német fasizmus gyar barátság!
beszámolóját a szegedi mozik munkájáról, és megálla-

Elutazott a román
küldöttség

Koszorúzás

Odesszából

Koszorúzás a Széchenyi téri szovjet hősi emlékműnél

Ünnepélyes
legyen belőlük, milyen utat
választanak. De bármilyen
pályára is lépnek, soha nem
szabad elfeledniük, hogy az
egyéniség csak a közösségért
végzett munkában bontakozhat ki.
Az ünnepi beszéd után
Nagy Gizellának, a textilművek fiatal dolgozójának
szavai után a 360 ú j KISZtag elmondta a fogadalomtétel szövegét, majd Hevér
László köszöntő szavai után
a román delegáció vezetője,
Darie Trifon, a Temes megyei pártbizottság
titkára
szólt az ünnepség résztvevőihez. Köszönetet mondott
az ünnepségre való meghívásukért, és átadta Temes

fogadalom
megye fiataljainak üdvözletét. Felszólalásában célként
jelölte meg a két megye
kapcsolatainak további ' bővülését, amelyet legjobban a
kölcsönös látogatások segíthetnek elő.
A fogadalomtételi ünnepség második részében nagysikerű művészi műsor következett.
Az ú j KISZ-tagokat avató
ünnepségen részt vett az
Expressz Ifjúsági és Diák
Utazási Iroda szervezésében
Szegedre látogatott szovjet
ifjúsági csoport, amelynek
tagjai Leningrádból, SzovjetÉsztországból és Szeged testvérvárosából, Odesszából látogattak el hazánkba

