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Tízezres tömeg 
az Árpád-ünnepségen 

Egész napos program az emlékműnél 

Az emlék ünnepség részvevőinek egy csoportja 

Vasárnap j'ó WR köszön-
tött a tájra, s már kora 
reggel személyautókkal, kü-
lönjáratú autóbuszokkal, te-
herautókkal igyekeztek az 
emberek Sövényházára. Az 
Árpád-ligetben piros és 
nemzetiszínű lobogókat búz-
tak fel a zászlótartórudakra, 
munkához láttak az étter-
mek, lacikonyhák, büfék, a 
sok elárusítóhely. Az árusok 
kirakták csecse-becseiket, 
forgott a sergő, a körhinta, 
vidámság ülte meg az em-
lékhelyet. Az erkezoket. tér-
zene fogadta, a hódmezővá-
sárhelyi zeneiskola fúvós-
zenekar a játszott. Soha eny-
nyáen még nem igyekeztek 
a hajdani szeri pusztára, 
hogy részt vegyenek az idei 

Árpá d - em l ékünnepélyen, 
meghallgassák a nagygyűlés 
szónokait és egész nap jbl 
szórakozzanak. 

Délelőtt W) órára rránden 
eddiginél több ember gyűlt 
össze, több mint tízezren 
voltak az emlékmű körül. 
Az elnökségben foglalt he-
lyet Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Központi Bi-
zottság titkára. Péter János, 
az MSZMP KB tagja, kül-
ügyminiszter, Győri Imre, a 
KB tagja, a megyei pártbi-
zottság első titkára, dr. 
Ágoston József, a megyei 
pártbizottság titkára. Sípos 
Géza. a Szeged városi pár t-
bizottság első titkára, dr. 
Biczó György, a szegedi 
városi tanács elnöke, ország-
gyűlési képviselő, Hantos 
Mihály, a megyei tanács 
vb-elnökhelyettese, Bitiemé 
dr. Szilágyi Júlia, a nép-
front megyei bizottságának 
alelnöke, dr. Kovács József, 
a szegedi járási pártbizott-
ság első titkára. 

A Himnusz elhangzása 
után Bodor Tibor előadómű-
vész Váci Mihály: Kelet fe-
löl című versét mondta el. 
A nagygyűlésén elnöklő Ba-
rati József, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
titkára megnyitójában hang-
súlyozta, hogy a több mint 
egy évtizedes múltra vissza-
tekintő Árpád-eimlékünnep-
ségek politikai, társadalmi 
eseménnyé váltak, országos 
üggyé, hiszen ezen a napon 
ünnepeljük a honfoglalást, 
a földosztást és a szövetke-
zeti mozgalmat, egyben be-
szelünk feladatainkról, cél-
kitűzéseinkről. 

Feter János beszédében az 
tarrep n a g j i o m á n j í a i E a l a a o i t . 
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Komócsin Zotfón beszédét mondja 

~ G t r i t a t e s z t e n d ő ó t a 
mindig együtt vagyok itt 
Komócsin Zoltánnal. Az 
Árpád-ünnepségen vsrfó 
részvétel segít, a munkánk-
ban, s azok az emberi kap-
csolatok, amiket itt szerzek, 
örömmel töltenek el. Meg-
köszönöm. hogy itt lehetek, 
hiszen mindig új és új él-
ményt jelentenek nekem az 
itteni esemenyek. Köszönet 
illeti azokat, akik szívós 
kitartással rendezték rfteg 
ezeket az ünnepsegeket év-
ről évre, és országos emlék-
ünnepély lett ez a rendez-
vény. 

Komócsin Zoltán ünnepi 
beszédét így kezdte: 

— Élve az alkalommal. 
átadom a párt Központi Bi-
zottsága. a Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány és 
Kádár János legjobb kíván-
ságait és szívélyes üdvözle-
tét. Nehéz, felelősségteljes 
munkájukban — a bányász-
nap alkalmából — sok si-
kert kívánt a Szeged kör-
nyéki olajbányászoknak. 
Szólt az ipar idei eredmé-
nyeiről: gyorsabban emelke-
dett a munka termelékeny-
sége, soha nem tapasztalt 
eredményeket értünk el. 
Sok tényező együttes hatá-
saként gyorsan fejlődött az 
ipar termelékenysége, amit 
ha tovább javítunk, vagy e 
szinvonalat tar t juk, sokat 
könnyít az országos vezetés 
gondján, s jelentősen segít 
az életszínvonal emelésében. 

A mezőgazdaság eredmé-
nyeit taglalva utalt a ma-
gyar mezőgazdaság történe-
tében legjobb kenyérgabona 
termésátlagokra, amit az 
i d f a r - e x l e k ..eL„ar temaeifisaoi 

vetkezetek és az altemi gaz-
daságok. Az ú? fejlődési 
csúcs eredménye ez. Ma m á r 
a magyar mezőgazdaság 
olyan technikai színvonallal 
rendelkezik, aminek teljes 
felhasználásával nem fordul-
hat elő katasztrófa, s egyre 
inkább rekordokra, jó ered-
ményekre képes. 

Igen fontos napjainkban, 
bogy a gazdálkodasban 
szerénységre törekedjünk, a 
beruházásoktól kezdve a 
közpénzekkel való takaré-
koskodásig. 

Ezt követően nemzetközi 
kérdésekről beszélt a szó-
nok. 

A nagy tapssal fogadott 
beszéd, s a hallgatóságra 
gyakorolt hatása ismételten 
tanúságát adta. hogv a sö-
vényházi nagygyűlésnek hí-
re, rangja van. Politikai fó-
rum is. Demonstráció. 

A kultúrműsorban, ami 
délelőtt 11-től 12 óráig és 
délután 15-től 16 óráig tar-
tott, közreműködött a vásár-
helyi zeneiskola, az ÉDOSZ 
Szeged-együttes, a szentesi 
Horváth Mihály gimnázium 
diákszínpada, a sándorfalvi 
citerazenekar és szólóéneke-
sek, valamint a tápéi Röpülj 
páva !-kör. 

Szerte a ligetben jókedv, 
elégedettség, öröm honolt. 
A sátrak előtt, a lacikony-
hák között, a bódéknál, a 
céllövöldéknél hullámzott a 
tömeg. A fák alatt, a hűvö-
sebb helyeken autók ezrei 
álltak. A gobrácsokból pör-
költ illata csapódott. 

Jól sikerült a szeptembe-
ri ünnep. Vasárnap Pusz-
taszer volt Magvarország. 

S z . l a t k a c ö I m r e 

Holnap 
érkezik hazánkba 

a Irancia 
külügyminiszter 

Maurice Schumann, a 
Francia Köztársaság kül-
ügyminisztere — Péter Já-
nos külügyminiszter meghí-
vására — szerdán. holnap 
hivatalos látogatasra ha-
zánkba érkezik. 

Maurice Schumann küszö-
bönálló budapesti megbeszé-
leseit magyar vezető állam-
férfiak Párizsban folytatott 
eszmecseréi előzték meg. 
(MTI) 

Magyar delegáció 
utazott a Szovjetunióba 

Dr. Ajtai Miklósnak, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
sének, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság elnöké-
nek vezetésével hétfőn dele-
gáció utazott Moszkvába V. 
A, Kirilinnek, a Szovjet-
unió Minisztertanácsa el-
nökhelyettesének, a Szovjet-
unió Minisztertanácsa tudo-
mányos és műszaki állami 
bizottsága elnökének meghí-
vására. 

A küldöttség tanulmányoz-
za majd a szovjet tudomá-
nyos és műszaki bizotttság 
munkáját és tárgyal a két 

bizottság közötti tevékeny-
ség elmélyítéséről. A delegá-
ció búcsúztatására a Feri-
hegyi repülőtéren megjelent 
dr. Szekér Gyula nehézipari 
miniszter, Bartos István, az 
Országos Műszaki Fejleszté-
si Bizottság elnökhelyettese, 
dr. Gál Tivadar, a Minisz-
tertanács titkárságának ve-
zetője, valamint V. J. Pav-
lov, a Szovjetunió budapes-
ti nagykövete. 

A magyar küldöttség teg-
nap megérkezett Moszkvá-
ba, s itt ünnepélyesen fogad-
ták. 

Nemzetközi tárgyalások 
Bonnban és Berlinben 

A Nyugat-Berlinről kötött 
négyhatalmi egyezmény alá-
írása után három nappal 
megkezdődtek a tárgyalások 
— amint az egyezmény szö-
vege mondja — „az illetékes 
német hatóságok", azaz az 
NDK es az NSZK kormá-
nya, illetve az NDK kor-
mánya és a nyugat-berlini 
szenátus között, az egyez-
mény szerint őket érintő 
kérdések rendezésére. Bonn-
ban Kohl és Bahr államtit-
károk. Nyugat-Berlinben pe-
dig Kohrt államtitkár és 
Müller szenátusi igazgató 
között volt hétfőn megbeszé-
lés. 

Bár mind a két fáj ta ta-
nácskozás már honapok ota 

folyik, a bonni kormány és 
a nyugat-berlini szenátus 
csak most, a négyhatalmi 
egyezmény aláírása után 
adott szabad utat az érdem-
beli tárgyalásoknak. S hogy 
ez a szabad út valóban 
„zöld fényt" jelent-e, az még 
mindig kétséges. A nyugat-
német és a nyugat-berlini 
jobboldal ugyanis szemmel-
láthatólag újabb és ú jabb 
vitát akar provokálni, s 
kemény vonal tar tására 
akar ja rábírni az NSZK kor-
mányát és a nyugat-berlini 
szenátust. 

A kemény vonal hívei u j -
jongtak amiatt, hogy a nyu-
gati fél elhatározta: ha a két 
kormány megbízottai között 

A korszerű 
matematika-

oktatás 
Tudományos ülésszak 
a tanárképző főiskolán 

Tegnap ünnepélyes külső-
ségek között Nemzetközi 
matematikai ülésszak kez-
dődött a Szegedi Tanárkép-
ző Főiskolán. Az ülésszak 
tárgya a matematikaokta-
tás korszerűsítése és a pe-
dagógusképzés. A szegedi 
intézmény kezdemenyezesere 
rendezett ülésszakon kép-
viseltetik magukat hazánk 
tanárképző főiskolái és ta-
nítóképző intézetei, vala-
mint a Csehszlovákiában, 
Jugoszláviában, Lengyelor-
szágban és NDK-ban 
működő testvei-intézmények. 

A megnyitó ünnepségen 
dr. Moholi Károly tanszék-
vezető főiskolai tanár, fő-
igazgató-helyettes üdvözölte 
a vendégeket. Dr. Pálmai 
Kálmán, a Művelődésügyi 
Minisztérium Pedagógus-
képző Osztályának osztály-
vezető-helyettese megnyitó 
beszédében a többek között 
elmondotta: korunk sürgető 
követelménye a matematika 
iránt megnyilvánuló társa-
dalmi igények minél maga-
sabb szintű kielégítése. A 
pedagógia e kérdései nem-
zetközi érvényűek — ezt is 
szolgálja a tudományos 
ülésszak. Egymás eredmé-
nyeinek" megismerése, a ta-
pasztalatok kicserélése hoz-
zásegíti a pedagógusokat e 
sürgető probléma mielőbbi 
megoldásához. 

Dr. Szendrei János tan-
székvezető főiskolai tanár a 

nárképző főiskolák matema-
tikai szakbizottságának ne-
vében szólt a kongresszus 
résztvevőihez. 

A nemzetközi ülésszakon, 
mely három napig tart, több 
előadás hangzik el a mate-
matika korszerűsítésének, a | 
pedagógusképzésnek, az is- i 
kolai kísérleteknek kérdései-
ről. 1 

folytatott tárgyalások egy-
egy menete az NDK főváro-
sában egymás után több na-
pig tartana is, Egon Bahr 
államtitkár nem töltheti az 
éjszakát az NDK főváro-
sában, hanem esténként a 
tárgyalások befejeztével 
vissza kell mennie Nyugat-
Berlinbe, sőt szakértői és 
műszaki kísérete tüntetőleg 
a nyugat-berlini Bundes-
hausban nyer elhelyezést 
(ebben a házban található 
az NSZK Nyugat-Berlinben 
tartózkodó különféle szervei-
nek nagy része). 

Willy Brandt nyugatné-
met kancellár azonos szöve-
gű üzenetet intézett a Nyu-
gat-Berlinről szóló megálla-
podás alkalmából a négy 
nagyhatalom állam-, illetve 
kormányfőihez. 

Brandt üdvözölte a négy-
hatalmi megállapodást, 
amelyben „gyakorlati rende-
zést találtak Berlin helyze-
tére, anélkül, hogy a várói 
státusát megváltoztatták 
volna". 

A bonni kormány min-
dent megtesz, hogy siker-
re vigye a megállapodás ér-
telmében az NDK-val foly-
tatandó tárgyalásait — han-
goztatja a négy nagyhata-
lom kormányfőihez intézett 
üzenetében Brandt kancel-
lár. — Ebben a szándekában 
abból indul ki, hogy az 
NDK is ugyanígy kész „tel-
jesíteni az egyezmény vég-
leges aláírásának ezen elő-
feltételét". 

Elemzik a termelés 
szubjektív elemeit 

Munkatani ergonómiát bizottságot 
hoztak tétre 

A mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter most 
megjelent utasítása munka-
tani ergonómiai bizottság 
létrehozásáról intézkedik. A 
közgazdászokból, szociológu-
sokból, pszichológusokból, 
orvosokból álló kollektíva a 
legfontosabb munkatani kér-
désekben foglal majd állást. 
Tanácsadással segíti azok 
megoldását, meghatározza a 
távlati kutatás programját 
és koordinálja a tudomá-
nyos vizsgálatokat. 

A bizottság létrehozását 
az teszi indokolttá, hogy a 

ríamtdkepzó mteaetek es ta-^mezogazdasag, az eleimisaer- majd . 

ipar és a faipar technikai 
felszereltsége, a korszerű gé-
pek, berendezések hatékony 
kihasználása egyre inkább a 
szubjektív feltételektől — az 
üzemszervezéstől, a vezetők 
és a dolgozók felkészültségé-
től, pszichológiai alkatától 
függ. 

ö t munkabizottságot hoz-
nak létre, amelyek a mun-
kaökonómiával, a munka-
szervezéssel, az emberi kap-
csolatokkal, a balesetelhárí-
tással, és a munka-szociál-
politikaval foglalkoznak 


