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Fock Jenő 
Bulgáriába látogat 

Fock Jenő, a Magyar Nép- nőkének meghívására a kö-
köztársaság Minisztertaná- z e l i n a p o k b a n hivatalos ba-
csának elnöke Sztanko To- látogatásra a Boleár 
doromak. a Bolgár Népköz- r a t l t a t ü g a t d s r a a B 0 1 g a i 

társaság Minisztertanácsa el- Népköztársaságba utazik. 

Hatszáz ifjúgárdista 
az országos szemlén 

• • 

Ifjúgárdisták töltötték meg 
szombaton a tatabánya; sza-
badtéri színpad széksorait. 
Itt értékelték és hirdették 
ki. hogy az ország 30 ezer 
ifjúgárdistáját képviselő 600 
fiatal milyen eredményeket 
ért el a harci túrákon, a 
lövészversenyeken, a fegyve-
res váltóversenyeken és az 
egyéb fizikai és szellemi 
erőpróbákon. Fővárosi fia-
talok lettek az ifjúgárdisták 
5. országos szemléjének 
győztesei. Az összetett ver-

senyben. az első helyezést 
Budapest egyes csapata (Kő-
bánya), második helyezést 
Budapest hármas csapata 
(Kispest), a harmadik he-
lyezést pedig a tatabányai 
ifjúgárdisták vívták ki. A 
legjobb teljesítményt nyújtó 
csapatoknak. szakaszoknak 
átadták a z üzemek, vállala-
tok és országos szervek ál-
tal adományozott díjakat. 
Ezután a néphadsereg Köz-
ponti Művészegyüttese a ján-
dékműsorral köszöntötte a 
találkozó résztvevőit. 

Szombaton délután tartot-
ták meg a csillebérci nem-
zetközi nagytábor záróün-
nepségét. Több mint ezer 
piros és kék nyakkendős kis-
diák, köztük nemzetközi út-
törő-delegációk tagjai és ma-
gyar gyerekek búcsúztak a 
vidám táborozástól. 

A záróünnepségen átadták 
az Országos Béketanács Bé. 
ke-mozgalomért emlékpla-
kettjét. A nemzetközi és a 
magyar békemozgalom 25. 
évfordulója tiszteletére ala-
pított jubileum; emlékpla-
kettet Simon János táborve-

zető vette át Sebestyén Nán-
dornétól. az Országos Béke-
tanács főtitkárától. 

A csillebérci nagytábor 
megalakulása. 1948 óta ad 
otthont a Magyarországra 
érkező nemzetközi úttörő-
delegációknak. Gazdag, sok-
oldalú programjával nagy-
mértékben hozzájárul a bé-
ke, a barátság és a nem-
zetközi antiimperialista szo-
lidaritás gondolatának elmé-
lyítéséhez. Az ünnepségen 
részt vett Szabó Ferenc, a 
Magyar Úttörők Szövetségé-
nek főtitkára. 

Holnap kezdődik Budapesten 
a közgazdász világkongresszus 

Az augusztus 19-én kezdő-
dő IV. közgazdász világ-
kongresszust megelőzőén 
pénteken és szombaton Bu-
dapesten ülésezett a Nem-
zetközi Közgazdasági Társa-
ság végrehajtó bizottsága és 
tanácsa. A tanácsülésen há-
roméves időtartamra újravá-
lasztották a végrehajtó bi-
zottságot. 

A Nemzetközi Közgazda-
sági Társaság elnökévé Ed-
mond Malinvaud francia, al-
elnökévé Shigeto Tsuru ja-
pán. gazdasági vezetőjévé 
Herbert Ciersch NSZK-beli 
professzorokat választották. 
A végrehajtó bizottság tag-
jaivá választották, illetve 
újraválasztották Oleg Bogo-
molov szovjet, Csikós-Nagy 
Béla magyar, Róbert Gardi-
ner ghanai. Michael Kaser 
angol, Fritz Machlu-p ame-
rikai. Jouko P. Paunio finn, 
Victor L. Urquidi mexikói 
egyetemi tanárokat. A vég-
rehajtó bizottság tanácsadó-
ÖÓMa választottak. Tigtaa. S. 

Hacsaturov szovjet akadé-
mikust. kiadójává Austin 
Robinson angol egyetemi ta-
nárt. 

A Nemzetközi Közgazda-
sági Társaság tanácsülése 
megvitatta az 1977-ben sorra 
kerülő V. világkongresszus 
lehetséges témáit. A tanács 
tagjai 17 témára tettek ja-
vaslatot. amelyek közül kü-
lönös fontosságúak az aláb-
biak: a foglalkoztatottság és 
a munkanélküliség alakulá-
sának a népesedéssel kap-
csolatos összefüggései; a 
gazdasági növekedés ütemét 
meghatározó tényező; a sze-
génység közgazdaságtana; az 
ún. vegyes gazdaság proble-
matikája. 

A következő világkong-
resszuson megvitatásra kerü-
lő téma kiválasztásában a 
kongresszus színhelye is sze-
repet játszik majd. A kö-
vetkező világtalálkozót elő-
reláthatóan Indiában vagy 
Japánban tcndezik, 

Ünnepre készül az ország 
Kitüntetések as alkotmány napja 

alkalmából t ű 

Ünnepre készül az ország, a huszonői iévvcl ezelőtt szü-
letett alkotmány, az ú j kenyér ünnepére. Felsorolni is ne-
héz volna, hány ú j létesítmény, üzem, iskola, vásárcsarnok 
és meg sok minden más avatószalagját vágták el már teg-
nap is ebből az alkalomból, s hányan kaptak kitüntetéseket 
kiváló munkájukért. Ezúttal Csongrád megye, Szeged ese-
ményeinél maradunk. 

Szombaton délelőtt Szege- könyvtárosa. Balázs Imre, a 
den, a megyei párt- és ta- szeged-béketelepi általános 
nácsházán ünnepélyes kere- iskola igazgatóhelyettese, Bu_ 
tek között kitüntetéseket ad- sa Mihályné, az üllési községi 
tak át. Az ünnepségen jelen 
volt dr. Perjési László, a 
Csongrád megyei tanács el-
nöke. dr. Sebe János, az 
MSZMP megyei bizottságá-
nak munkatársa is. A kitün-
tetéseket Hantos Mihály, a 
megyei tanács elnökhelyette-
se nyújtotta át. 

A Munka Érdemrend bronz 
fokozata kitüntetést kapta 
Bálványos Pál, a makói Kun 
Béla általános iskola igaz-
gatóhelyettese. 

A Szocialista Kultúráért 
miniszteri kitüntetésben ré-
szesült Bokor János, a hód-
mezővásárhelyi Petőfi Mű-
velődési Központ igazgatója. 
Budai Sándor, a sándorfalvi 
Űj Élet Művelődési Ház 
szakkörvezetője, Csépé Mi-
hályné, az ásotthalfni közsé-
gi könyvtár vezetője, dr. 
Dragon Károly, a szentesi 
Móricz Zsigmond Művelődési 
Központ amatőr filmklub-
vezetője, Farkas Lajösné, a 
szatymazi községi tanács el-
nöke, Gruber László, a sze-
gedi November 7. Művelődé-
si Központ zenebarátok kó-
rusának elnöke. Hadady 
Lászlóné szentesi iskolave-
zető, Kapu Pál hódmezővá-
sárhelyi iskolavezető, dr. Kö-
vér Béla. a szegedi Novem-
ber 7. Művelődési Központ 
bábszínházának művészeti 
vezetője, Marton Istvánná, a 
mindszenti községi könyvtár 
vezetője, Nyárádi Zoltán, a 
mártélyi általános iskola ta-
nára, Molnár László, a me-
gyei levéltár szentesi fiókjá-
nak vezetője, Palotás János 
felgyői tanító, Papp István, a 
kisteleki művelődési otthon 
igazgatója, Péli Pál, a makói 
művelődési központ igazga-
tója, Rácz Lajos, a Szegedi 
ÁFÉSZ zenekarvezetője, dr. 
Rózsahegyi János, a szege-
di Somogyi Könyvtár cso-
portvezetője, Simoncsics 
Pálné, a szegedi Bartók Bé-
la Művelődési Központ igaz-
gatója, Szabó Lajos makói 
iskolaigazgató, Szigeti 
György, a Csongrád megyei 
Továbbképzési és Módszer-
tani Intézet főelőadója, Vass 
Lajosné, a kisteleki könyv-
tár vezetője. 

Kiváló dolgozó lett Balogh 
Ferenc, a szegedi Vörös Csil-
lag filmszínház üzemvezető-
je, Benkóczy Béla, a röszkei 
Petőfi Sándor Művelődési 
Ház gazdaságvezetője, Bózsó 
Imre, a szegedi Bartók Béla 
Művelődési Központ fűtője, 
Deák Sándor, a Csongrádi 
Művelődési Központ szak-
munkása, Józsa Dezső, a sze-
gedi Vörös Csillag filmszín-
ház gépésze, Karasz János, a 
Csongrád megyei Moziüzemi 
Vállalat gépkocsivezetője 
Tari B. Istvánná, a Csongrá-
di Művelődési Központ gaz-
dasági előadója. 

Miniszteri dicséretben ré-
szesült Bakai Rózsa, a sze-

könyvtár könyvtárosa, Haj-
dú Géza, a szegedi Somogyi 
Könyvtár osztályvezetője, 
Hevesi Istvánná, a szegvári 
könyvtár ' vezetője, Jurái 
Miklós, a szegedi November 
7. Művelődési Központ ze-
nebarátok kórusának tagja, 
Kovács Álmos, a zsombói ál-
talános iskola tanára, dr. 
Kövér Bcláné, a szegedi No-
vember 7. Művelődési Köz-
pont bábszínházának jelmez-
készítője, Lippai Jánosné, a 
szegedi Somogyi Könyvtár 
fiókvezetője, dr. Spang Éva, 
a szegedi November 7. Mű-
velődési Központ zenebará-
tok kórusának tagja, dr. 
Szűcs Lászlóné, a szegedi 
Gagarin általános iskola ta-
nára, Vinczi Károlyné, a 
megyei levéltár levéltárosa, 
Zsarkó István hódmezővá-
sárhelyi könyvtáros. 

A forráskút! művelődési 
ház kitüntetése alkalmából 
jutalomban részesült Petress 
József kultúrház-igazgató. 

Ugyancsak kitüntetések 
adományozására került sor 
tegnap Szegeden, a népfront 
megyei bizottságán. Nagy 
István, a népfront megyei 
elnöke köszöntötte az ünnep-
ség résztvevőit, majd Bo-
rovszky Ambrus, a Hazafias 
Népfront Országos Elnöksé-
gének tagja, a Dunai Vasmű 
vezérigazgatója adta át a 
Hazafias Népfront Országos 
Elnökségének kitüntető jel-
vényét. Az ünnepségen jelen 
volt Gyárfás Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezető-
je. A kitüntető jelvényt Bézt 
Ferenc, a népfront szegedi 
körzeti bizottságának ti tká-
ra, Lovas István, a népfront 
Csongrád városi bizottságá-
nak elnöke, Moravszky Fe-
renc, a népfront makói bi-
zottságának elnöke, Sápi Ká-
rolyné, a népfront hódmező-
vásárhelyi körzeti bizottsá-
gának titkára, Szabó Gábor-
né, a népfront megyei al-
elnöke, a megyei nőbizottság 
elnöke vehette át. 

A szegedi tanácsnál teg-
nap Papp Gyula, a Szeged 
megyei város tanácsának el-
nökhelyettese törzsgárdajel-
vényt és gklevelet adott át. 
A húszéves folyamatos ta-
nácsi munkáért elismerő jel-
vény ezüst fokozatát hat. a ezret a vállalat fedezett. Az 
15 éves folyamatos munkáért ízléses berendezést a DE-

Somogyi Károlyné felvétele 

Készülnek az alkotmány ünnepére a szegedi üzemek ls. 
Csinosítják a munkahelyek környékét, cs transzparensek-
kel díszítik az épületeket. Tegnap, szombaton, a ruhagyár 
díszes homlokzata már elkészült (felső kép). Oltványi Jó-
zsef végezte a dekorálást. A tejipari vállalatnál szintén az 
utolsó simításokat sikerült lencsevégre kapni: Dani József 

és Király Sándor villanyszerelők a világítást próbálták. 

elismerő jelvény bronz fo-
kozatát tíz, a 10 éves munka 
elismerő oklevelét tizenöt 
dolgozó kapta meg. 

Patyolat-fiók Tarjánban 
Tarjánban szombaton ú j nyiségű mosnivalót tud át-

Patyolat-üzletet adtak *át venni a lakosságtól. (21-től, 
rendeltetésének. A csaknem szerdától kezdve hétfőn, 
1 millió 100 ezer forintos szerdán és pénteken 9—17, 
beruházásból mintegy 200 kedden és csütörtökön fél 8-

tól 15.30-ig, szombaton 8— 
12-ig lesz nyitva.) Mivel az 
ú j Patyolat-fiók a három-FAG dolgozói készítették, a 

falat díszítő faintarzia Vaj- ^ . S í l ^ L ' ^ 
da László munkája. A 120 
négyzetméter alapterületű 
üzlet szinte korlátlan meny-

Óvoda és iskolák 
Alkotmányunk ünnepére mágocson társadalmi össze-

szolgáltatóházban nyílik, a 
321_es épület garázsában le-
vő ideiglenes átvevőhely 
megszűnik. 

A boltot Tóth Mihály, a 
megyei tanács ipari osztá-
lyának vezetője adta át Nyá-
ri Mihálynak, a Patyolat 
igazgatójának. Részt vett a 
kis ünnepségen Tömösvári 

f o g á s eredménye a kicsinyek András, a megyei pártbi-
és a szülök ünnepnapi zottság munkatársa, és Prá-elkészült a megyében. Apát-

falván nyolc tantermes is-
kolát adnak át, Bakson pe- ajándéka, az 

gccft Somogyi Könyvtár öig négy tantermeset. Nagy- ú j óvoda. 
50 személyes gai Tibor, a városi 

elnökhelyettese is. 
tanacs 


