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DELMABYARORSZAB té 
Raul Roa Tihanyban 

Dr. Raú Roa, a hazánkban 
tartózkodó kubai külügymi-
niszter és felesége hétfőn Ti-
hanyba látogatott. Társasá-
gában volt Ráez Pál külügy-
miniszter-helyettes, Floreal 
Chomon, Kuba budapesti 
nagykövete és dr. Meruk Vil-

mos, hazánk kubai nagykö-
vete. A vendégek megtekin-
tették Tihany nevezetessé-
geit, köztük a tihanyi apát-
ságot és a múzeumot. 

Ma, kedden megkezdődnek 
a magyar—kubai külügymi-
niszteri tárgyalások. 
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Dr. Dimény Imre miniszter beszéde 
Tízezernél több látogató az egész napos progi 

Folytatódik az európai 
biztonsági és együtt-
működési értekezlet 

A nyári szünet után azzal 
a reménységgel folytatódik 
Genfben az európai bizton-
sági és együttműködési érte-
kezlet, hogy a második sza-
kasz munkájában a részt ve-
vő államok lényeges előreha-
ladása segíti majd a konfe-
rencia eredményes befejezé-
séhez vezető út kiépítését. 

Közvetlenül a nyári szü-
net előtt jelentették be, hogy 
több albizottság előbbre ju-
tott elvi kérdésekben, és 
eredmények mutatkoznak az 
elvi döntéseket magában fog-
laló szövegezések terén is. A 

konferencia, amely a nemze-
tek palotája melletti ú j kong-
resszusi épületben tanácsko-
zik, a szeptember 2-át köve-
tő napokban folytatja tevé-
kenységét. Hétfőn már ér-
keztek delegációk Genfbe, de 
javarészben kedden és szer-
dán foglalják el szálláshe-
lyeiket a küldöttségek tagjai. 
Miután a nyári szünetnek 
vége, kedden albizottsági 
üléssel formálisan kezdetét 
veszi a folytatás. A héten 
felélénkül a tárgyalás vala-
mennyi albizottságban, és a 
hét közepén a koordinációs 
bizottság is ülést tart. 

Megkezdődött a tanév 
Tegnap, hétfőn megtartották Szeged általános és közép, 

iskoláiban a tanévnyitó ünnepségeket. Az iskolaudvarokon, 
nagytermekben ünneplő ruhás lányok, fiúk és szüleik hall-
gatták az igazgatók üdvözlő szavait, akik valamennyi isko-
lában külön is köszöntötték a tanulást most megkezdő kis-
diákokat és a középiskolák elsőseit. Megkezdődött az 1974 
—75-ös tanév. A tegnapi ünnep után ma, kedden reggel 3 
órakor megszólalnak a csengők, jelezve; kezdődik a ko-
moly munka, az idei első tanítási óra. 

Képünk a tarjám l -es számú általános iskola tanév-

Szeptember első vasárnap-
ja ismét szép ünneppel kö-
szöntötte a Szeged környéki 
tájat. Már kora reggel elin-
dultak az emberek, munká-
sok, parasztok, értelmiségi-
ek, autókon, autóbuszokon, 
tehergépkocsikon, kerékpá-
rokon és jó néhány lovas 
szekéren, az ópusztaszeri Ár-
pád-ünnepségre. Tízezernél 
többen gyűltek össze a haj-
dani szeri pusztán, az Ár-
pád-emlékmű környékén, a 
bazáros sátorvárosban, a 
zászlódíszbe öltözött liget-
ben, hogy együtt ünnepel-
jék, megidézzék a honfog-
lalókat, s meghajtsák emlé-
kezetüket a magyar nép leg-
újabbkori történelme előtt, a 
honfoglalás, a felszabadulás, 
a földosztás, és a szövetke-
zés tisztelőiként, és méltó to-
vábbfolytatóiként. Soha eny-y 
nyi résztvevőt, autókara-
vánt, kíváncsi és szórakozni 
vágyó embert nem látott e 
történelmi táj . 

Délelőtt 9 órától térzene 
szólt, a lacikonyháktól, sát-
raktól, pecsenyeárusoktól, a 
bográcsoktól finom illatokat 
lebbentgetett a gyenge szél, 
hullámzott a tömeg, jókedv 
és elégedettség uralta az Ár-
pád-ligetet. A nagygyűlés el-
nöksége négyes-, ötösfogato-
kon kocsikázott a liget bejá-
ratához, s-10 órakor elfbglal-
ta helyét az Árpád-emlélcmű 
előtti díszemelvényen. Köz-
tük volt dr. Dimény Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter, a 
Fusztaszeri Országos Emlék-
bizottság elnöke, dr.- Márta 
Ferenc akadémikus, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a megye párt-
ós állami vezetői, köztük 
Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság titkára, dr. 
Perjési László, a megyei ta-
nács elnöke, Papp Gyula, 
Szeged város tanácselnöke, 
dr. Kovács József, a szegedi 
járási pártbizottság első tit-
kára, Deák Béla, a városi 
pártbizottság osztályvezetője, 
dr. Ábrahám Antal, a járási 
hivatal elnöke, Nagy István, 
a népfront megyei bizottsá-
gának elnöke; országgyűlési 
képviselők, a helyi és kör-
nyező községek, falvak, tée-
szek vezetői. 

A Himnusz elhangzása 
után úttörők virágcsokorral 
kedveskedtek az elnökség-
nek. Váci Mihály: Kelet felől 
című versét Csorba György 
szavalta el. Dr. Szentistványi 
Gyuláné, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
titkára elnöki megnyitójában 
hangsúlyozta, hogy nemcsak 
Csongrád megye, s a Szeged 
környéki táj, hanem messze 
vidékeknek ünnepe, hagyo-
mánya már ez a nagygyűlés, 
amelyen arra emlékezünk, 
hogy a honfoglalás, felszaba-
dulás és a második honfog-
lalásnak megfelelő földosz-
tás végre a nép kezébe adta 
az ősi jussot, a nép vérével 
áztatott földet. Azóta hazán-
kon, önmagunkon mérhetjük 
le. hogy mire képes a sza-
badságban élő nep, a dolgozó 
nép okos gyülekezetének 
akarása és erőfeszítése. 

Dr. Dimény Imre ünnepi 
beszédét így kezdte: „Pusz-
taszer neve egybefonódott 
hazánk történetével, annak 
sokszor komor, vigasztalan 
és reményteljes, dicsőséges 
napjaival egyaránt. Attól 
kezdve, hogy honfoglaló őse-
ink — az egykori íeíjegyzé- . 
sek szerint —' ezen a" tájon 

gyűlést tartottak, nagyon sok 
összejövetelre kerülhetett itt 
sor. Régen is. amíg az ere-
deti elnevezésű Szer vagy 
Szermonostor a török meg-
szállás idején Pusztaszerré 
nem pusztult, s azután is, 
amikor Pusztaszerrel a feu-
dális, majd a feudálkapita-
Iista rendszer urai a konok 
maradandóságot igyekeztek 
jelképezni. Egészen addig, 
amíg Pusztaszer nem vált 
egy, nemzeti életünkben 
sarkalatos fordulót hirdető 
esemény színhelyévé: a szo-
cialista földbirtokreform ki-
induló pontjává. Azok a cö-
vekek és karók, amelyek 
megszabadítottak bennünket 
a hitbizományok és uradal-
mak nyomasztó légkörétől, 
örökre összeforrtak Puszta-
szer immár újszerűen, fel-
szabadultan csengő nevével. 

— Kérem valamennyiüket, 
ne hagyják soha elhalvá-
nyulni múltunk kiemelkedő 
eseményeit. Ne hagyják fele-
désbe merülni nemes hagyo-
mányainkat, hiszen azok 
ápolása fontos egyéni és 
társadalmi kötelességünk. 
Nemrég köszöntöttük alkot-
mányunk ünnepének 25. év-
fordulóját. Tisztelettel adóz-
tunk államalapító István ki-
rályunk nagy emlékének, s 
örömmel szegtük meg az ú j 
kenyérét, Azt az ú j kenye-
ret, ' amelyből 1 dolgozóink 
vállvetett munkája eredmé-
nyeképpen-mindenkinek ele-
gendő jut hazánkban." 

A továbbiakban arról szólt; 
hogy az elmúlt három évti-
zedben jól sáfárkodtunk a 
felszabadulás - után szerzett 
lehetőségeinkkel, javainkkal. 
Több olyan változást élt meg 
népünk, mint amennyiről az 
előzőleg lepergett évszázadok 
tanúskodnak, s olyan válto-
zásokat, amelyek nemcsak 
Magyarországra korlátozód-
nak, hanem hatásuk világ-
szerte kisugárzik. Kiemelte, 
hogy a nemzetközi szolidari-
tás szilárd alapja mindenek-
előtt a belső egység az egész 
országban. S ebből a szem-
pontból is mi igyekeztünk 
megtenni a magunkét az el-
múlt esztendőkben. Hazánk-
ban megerősödött a párt, a 
munkásosztály vezető sze-
repe, szoros a párt és a 
munkásosztály kapcsolata. A 
munkásosztály és a paraszt-
ság szövetsége egyre szoro-
sabbá válik. Érthető, hiszen 
a munkásosztály céljainak 
megvalósulása egyidejűleg az 
összes dolgozók érdekét szol-
gálja. Helytállása, nemegy-
szer áldozatvállalása tette 
lehetővé, hogy az utóbbi ti-
zenöt évben rendszeresen 
emelkedett valamennyi dol-
gozó család jövedelme és ál-
talános életszínvonala Ma-
gyarországon. 

Részletesen szólt a minisz-
ter a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának ez év márciusi ha-
tározatáról. Hazánk gazdasá-
ga jó úton halad, jó ütemben 
fejlődik, nagyot nőtt a tekin-
télyünk a tőkés világ orszá-
gainak szemében, amelyek-
ben ma különböző válság-
jelenségek tünetei mutatkoz-
nak. Ma mar az elismerés 
hangján emlegetik Magyar-
országot. 

Az ünnepség szónoka ez-
után részletesen foglalkozott 
a mezőgazdasággal és az 
élelmiszeriparral. Kiemelte, 
hogy sokat lépjett előre az-
óta a mezőgazdaság, hogy az 
ú j világ határjelzőit" leverték 

A nagygyűlés elnöksége, dr. Dimény Imre beszél 

Az ünnepseg résztvevőinek egy csoportja 

Pusztaszeren. Mindenekelőtt 
partunk helyes és következe-
tes agrárpolitikájának a 
megvalósulását értékelhetjük 
mindennapjaink eredmé-
nyeiben. Az utóbbi tíz év 
alatt megkétszereztük a búza 
és a kukorica terméshoza-
m á t S ebben a parasztsag 
igyekezetén kívül benne van 
az az új, bőtermő fajta, a 
korszerű gépi munka, a nagy 
adagu műtrágya és a szaktu-
dás, a jó vezetés minden -té-
nyezője. Ennek köszönhető, 
hogy a negyedik ötéves terv-
re kitűzött 15—16 százalékos 
termelésnövekedés már az 
idén megvalósuL 

Minden megbecsülést, tisz-
teletet megérdemelitek 'azok, 

akik valaha a legnehezebb 
munkát vállalták, valóban 
arcuk verítékével kerestek 
kenyerüket, de akik a kor-
szerű technikát uraljak a 
mezőgazdaságban, azok 
ugyanúgy megteszik a ma-
guk kötelességét. Eleg egy 
példát említenünk, 1971-ben 
35,4 mázsa. 1972-ben 39,8 
mázsa, 1973-ban 40,5 ma 
zsa szemes kukoricát take 
látottunk be hektáronkent. fi 
harmincas évek átlaga Ma-
gyarorszagon 18,7 mázsa volt 
hektaronkent. Vagyis, a ta-
valyi termés már félmázsa-
val meghaladta az 1975-re 
tervezett hozamot. A minisz-
ter ezt követően részleteseb-

ÍFolytatás d 3. oldalon.) 


