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Losonczi Pál j új tanárok, új tanszékek 

elutazóit Koreába a tudományegyetemen 
i 

li Ünnepélyes 
tanévnyitók 

Losonczi Pál a • Fe rihegyi repülőtéren 

Losonczi Pál, a Magyar ügymi nisztérium főosztály-
Népköztársaság Elnöki Ta- vezetője. Szúnyogh Károly, 
nácsanak elnöke — a Koreai az Elnöki Tanács osztály ve-
ri epi Demokratikus Köztár- zetője, Csaba Ferenc, a Kül-
saság Legfelsőbb Népi Gyű- ügyminisztérium protokoll 
lése elnökségének meghívá- osztályának helyettes veze-
sara — tegnap délelőtt egy- tője. _Az Elnöki Tanács el-

ötven esztendővel ezelőtt 
tartották Szegeden az első 
egyetemi tanévnyitó ünnep-
séget, s tegnap délelőtt az 
idei tanévnyitón, az Egyete-
mi Tanács közgyűlésén dr. 
Márta Ferenc, a József At-
tila tudományegyetem rek-
tora ünnepi beszédében leg-
először erre a jubileumra 
emlékezett, bejelentve, hogy 
a megemlékezést októberben 
rendezi meg a két egyetem. 

A Dugonics téri aulában 
tartott tanévnyitó ünnepsé-
gen. amelyen megjelent 
Győri Imre, az MSZMP KB 
tagja, a Csongrád megyei 
pártbizottság első titkára, 
dr. Komócsin Mihály, a 
Csongrád megyei tanács el-
nöke. Sípos Géza, a városi 

j pai*tbdzottság első titkára és 
hetes hivatalos baráti látó- nöke kíséretének tagja Se- i Papp Gyula, a városi tanács 
gatásra a KNDK-ba utazott, bestyén Jenő, hazánk phen- i elnökhelyettese is. az egye-

Az Elnöki Tanács elnökét í a n i nagykövete. : tem rektora a továbbiakban 
a látogatásra elkí.sérte dr. Losonczi Pált és kíséretét | a személyi valtozasokrol be-
Szekér Gyula, nehézipari a Ferihegyi repülőtéren Kis-
miniszter. Marjai József, házi ödön. az Elnöki Tanács 

külügyminiszter-helyettes, helyettes elnöke, Cseterki 
Oláh István vezerőrnagy- Lajos, az Elnöki Tanács tit-
honvédelmi miniszterhe- kára, valamint Bondor Jó-
lyettes. Lakatos Ernő, a kor s zsef. Faluvégi Lajos, őr. 
mány Tájékoztatási Hivata- Horgos Gyula, Keserű Já-
lának általános elnökhelyet- rosné. dr. Korom Mihály, a 
tese. Kádas István, a Kül- kormány tagjai búcsúztatták. 

Félidő a VVK-n 
Magas rangú vendégek érkeztek 

A Vadászati Világkiállitá- Megérkezett a spanyol 
son vasárnap volt Bulgária küldöttség Tcxmas Allende 
nemzeti napja. A vásár te- mezőgazdasági miniszter ve-
rületen sugárzott bolgár zene 2 e tésével 
es a hangszórók szívélyes 
invitálása hívta a látogató-
kat. 

A nemzeti napra Ruda-
pestre látogatott Jankó Mar-
kov bolgár erdészeti és 
faipari miniszter. Megelége-
dessel nyilatkozott a kiállí-
tásról. amely tükrözi: a ter-
mészet védelme az ember 
védelme. 

A kiállítás iránt egyébként 
változatlanul óriási az érdek-
lődés. A vasárnapi látogató-
szám ismét elérte a száz-
ezret. A VVK igazgatósága 
a hét közepére várja az 
egvmilliomodik látogatót. 

Hétfőn rendezték meg 
Ausztria és Franciaország 
nagysikerű nemzeti napját. 

! szelt. A tanév befejezé-
se óta az egyetem ve-
zetésében egyetlen vál-
tozás történt: dr. L emd-
ler László egyetemi tanártól 
dr. Maróti Imre egyetemi 
docens vette át a természet-
tudományi kar dékánhelyet-
tesi teendőinek ellátását. Az 
Egyetemi Tanács javaslata 
alapján egyetemi tanárrá 
nevezték ki dr. Deme 
Lászlót, dr. Jakucs Lászlót 
és dr. Bertényi Lászlónét. 
Dr. Varga Lajos egyetemi 
docens lett. Az egyetem ál-
tal meghirdetett állásra dr. 
Fejes Pált egyetemi tanárrá 
nevezték ki, és megbízták a 
rádiokémiai tanszék vezeté-
sével. Címzetes egyetemi ta-
nár lett Redei Károly és 
Szarka József. Szép György 
címzetes egyetemi docens 
címet kapott. 

Losonczi Pálnak, az Elnö-
ki Tanács elnökének meg-
hívására, vasárnap este ha-
zánkba érkezett Mahendra 
Bir Bikrám Sah Déva Nepál 
királya és felesége. Fogadá-
sukra a Ferihegyi repülőté-
ren megjelent Kisházi Ödön. 
az Elnöki Tanács helyettes 
elnöke. Cseterki Lajos, az 
Elnöki Tanács ti tkára és fe-
lesége. Úszta Gyula altábor-
nagv. az Elnöki Tanács tag-
ja, Pesti Endre vezérőrnagy, 
a budapesti helyőrség pa-
rancsnoka. valamint a Kül-
ügyminisztérium több veze-
tő beosztású munkatársa. Je-
len volt a fogadtatásnál dr. 
O. Uhl. Svájc budapesti 
nagykövetségének első titká-
ra. 

II magyar és az osztrák 
külügyminiszter találkoznia 

Dr. Mária Ferenc megnyitja a tudományegyetem ú j tanévét 

A' Bólyaj Intézetben — 
ugyancsak az Egyetemi Ta-
nács felterjesztése alapján 
— rövidesen két uj tanszék, 
az analízis alkalmazásai és 

tékonyságán, az egyetemi 
élet demokratizmusának 
fejlesztésén, a munkás-pa-
raszt származású fiatalok 
segítésén, a tudományos 

a számítástudományi tan- munka színvonalának eme-
műkódeset. szék kezdi meg 

Bejelentette ezután a rek-
tor. hogy az ű j tanévre 727 
hallgatót vettek fel, s ezzel 
a hallgatók létszáma 2837, 

Az új tanév tennivalóival 
foglalkozva egyebek 
hangsúlyozta a rektor az 
oktatás korszeriisitésenek 
fontosságát, amely a 
pártkongresszus oktatáspoli-
tikai útmutatásainak meg-
valósítását jelenti. Ezzel 
kapcsolatban ramutatott , 
hogy az ú j tanévben tovább 
kell dolgozni a nevelés ha-

lésén. Végűi külön köszön-
tötte a rektor az egyetem 
új , elsőéves hallgatóit. 

Az ünnepi beszéd után 
felszólalt a tanévnyitón dr. 
Papp Ignác docens, az egye-

kőzt * e m i pártbizottság titkára. 
Beszédében elsősorban azok-

dékánja és dr. Krajkó And-
rás, a bölcsészkar dékánhe-
lyettese ismertette az Egye-
temi Tanács határozatát, 
majd az ünnepi tanévnyitó 
utolsó aktusaként dr. Márta 
Ferenc átadta az 30, 60, il-
letve 65 éve végzett 7, volt 
hallgatónak a diplomákat. 
AranydipLomát kapott dr. 
Farkas István jogász (Szé-
kesfehérvár), dr. Gyimesi 
Károly jogász (Budapest), 
dr. Németh Ferenc jogász 
(Jászberény). Gyémántdip-
lomát kapott dr. Gábori kai a tennivalókkal foglal u m i a L M H u r ^ l u u r l 
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dást segíti. 

Ezután az arany-, gyé-
mánt- és vasdiplomák oda-
ítélésével kapcsolatban dr. 
Antalffy György, a jogi kar 

dr. Kiss István jogász (Deb-
recen). Vasdiplomát kapott 
dr. Flesch Jenő jogász (Bu-
dapest) és dr. Dávid Manó 
középiskolai tanár (Hódme-
zővásárhely). 

Péter János külügyminiszter vasárnap Sopronban, illetve 
az ausztriai St. Margarcthenbcn tárgyalásokat folytatott 
dr. Rudolf Kirchschláger osztrák külügyminiszterrel a 
két ország kapcsolatainak fejlesztéséről és az időszerű 
nemzetközi kérdésekről. Képünkön: Kirchschláger osztrák 
külügyminiszter íbalról) és Péter János magyar külügy-

miniszter 

Huszonnyolc kitüntetés 
a főiskolán 

A hivatás és újrakezdés 
gondolatának jegyeben fo-
gant Hegedűs András főis-
kolai főigazgató ünnepi be-
széde. Nagy elődök tudósok, 
művészek és pedagógusok 
példáján bizonyított a hiva-
tas és a szakadatlan ú j ra-
kezdés fontosságát. A főis-
kola új tanévre készült ösz-
tönző programja is megadja 
az újrakezdés lehetőségét és 
szükségességét tanárnak, ok-
tatónak, hallgatónak egy-
aránt. Ezek a gondolatok 
fémjelezték a Szegedi Ta-
nárképző Főiskola tegnap, 
hétfőn délelőtt, a Szabadság 
moziban megtartott tanév-
nyitóját. melynek elnökségé-
ben többek között helyet 
foglalt dr. Ágoston József, 
a megyei pártbizottság t i t-
kara, Szabó G Laszlo, a vá- S o s K á r o l y n é í e l v é t e l e 
rosi pártbizottság osztalyve- Kitüntetett pedagógusok a főiskolai tanévnyitón 
zetoje, Hantos Mihály, a 
megyei tanács elnökhelyet- Kisfaluéi László nyugal- Rakonczai Mihályné Krug 
tese. Takács János, a városi mázott igazgató tanár, akik Irma nygalmazott tanárnő, 
tanács elnökhelyettese, dr. gyémánt diplomát kaptak, és Reif Árminné Schischa 
Sebe János, a KISZ megyei valamint Borcsiczky Miklós Frida nyugalmazott tanárnő, 

nyugalmazott igazgató tanár, akik aranydiplomat kaptak. 

Indira Gandhi 
Hoszkvába látogat 

Moszkvában hivatalos be- jet kormány vendégeként 
jelentették. hogy Indira szeptember végén hivatalos 
Gandhi, az Indiai Köztársa- látogatásra a Szovjetunióba 

mázott igazgató tart^r es d t iság miniszterelnöke, a szov- utazik. (MTI) 

bizottságának titkára. 
Az ünnepi beszéd után az 

elsőéves hallgatók fogada-
lomtétele és köszöntése kö-
vetkezett, majd a Főiskolai 
Tanács határozatát Bor Pál 
főigazgató-helyettes olvasta 
fel, mely szerint 28 nyug-
díjas pedagógusnak ítélték 
oda a vas-, gyémánt-, illet-
ve aranydiplomát. Az idős 
pedagógusok közül megje-
lent Hyron Ferenc, nyugal-


