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ozambiki küldöttség 
vidéki látogatásai 

Samara Moises Machel-
nek, a Mozambiki Felszaba-
dítás! Front (FRELIMO) és 
a Mozambiki Népi Köztár-
saság elnökének vezetésével 
hazunkban tartózkodó mo-
zambiki párt- és állami kül-
döttség szombaton Komá-
rom megyébe látogatott A 
delegációt elkísérte Losonczi 
Pál, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, az El-
nöki Tanács elnöke, Rdcz 
Pál külügyi államtitkár, Er-
dei Lászlóné, a Magyar Nők 
Országos Tanácsának elnö-
ke és Sütő Gábor, hazánk 
maputói nagykövete. 

A vendégeket a kocsi 
Aranykalász Termelőszövet-
kezet zászlókkal feldíszí-
tett székházában Soós Gá-
bor mezőgazdasági és élel-
mezésügyi államtitkára, 
Mokri Pál, a Komárom me-
gyei pártbizottság első tit-
kára, Kiss István, a megyei 
tanács elnöke, Körmendi 
Miklós, a termelőszövetkezet 
elnöke, a közös gazdaság 
több más vezetője és a szo-
cialista brigádok vezetői fo-
gadták. 

A vendégek megtekintették 
a tsz szakosított tehenésze-
ti telepét. 

Samora Moises Machel el-
ismeréssel szólt a látottak-
ról. „Megismerve a tsz gaz-
dálkodását, úgy tűnik — 
mondotta —, mintha egy 
pompás virágoskertben jár-
tunk volna. Jól tudjuk azon-
ban, hogy az idáig vezető 
út nem volt rövid, és nem 
volt egyszerű." 

A delegáció délután a Ma-
gyar Néphadsereg egyik du-
nántúli harckocsizó alaku-
latát látogatta meg. Ide 
Czinege Lajos vezérezredes, 
honvédelmi miniszter is el-
kísérte a vendégeket. 

Pedagógusnapi 
ünnepség Szegeden 

Kitüntetések, jutalmak 
A pedagógusnapon hagyo-

mányosan megrendezik a 
Csongrád megyei nevelőket 
köszöntő ünnepségeket. Az 
idén Szegeden, a Tisza szálló 
koncerttermében volt a me-
gyei ünnepség, tegnap, szom-
baton délelőtt. A legkiválóbb 
nevelőket dr. Müller József-
né, a megyei tanács vb mű-
velődésügyi osztályának ve-
zetője üdvözölte, köszöntötte 
a párt-, állami és társadalmi 
szervezetek megjelent képvi-
selőit: dr. Antalffy Györgyöt, 
a megyei pártbizottság kép-
viselőjét, a megyei párt-vb 
t ag j á t a JATE rektorát. De-
ák Bélát, a városi pártbizott-
ság titkárát, Bódi Györgyöt, 
a KISZ megyei bizottsága el-
ső t i tkárá t Szabó G. Lászlót, 
a megyei, Bányainé dr. Bir-
kás Máriát, a városi tanács 
elnökhelyettesét, Ökrös Já-
nost, a Pedagógusok Szak-
szervezete megyei t i tká rá t 
Molnár Sándort, a népfront 
megyei titkárát és a szegedi 
felsőoktatási intézmények 
képviselőit, dr. Cserháti Ist-
vánt, a SZOTE rektorhelyet- rásné, a Ságvári utcai óvoda igazgatója. Szilágyi. István 
tesét, dr. Sípos Sándornét, a vezető óvónője, Gárgyán Zol- csoportvezető (DÉLÉP). Szö-
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Somogyi Károlyaé felvétse 
Szegeden rendezett megyei ünnepség résztvevőinek egy 

csoportja 

Juhász Gyula Tanárképző tán, a Fodor József szakkö- gi Béláné óvodai felügyelő 
Főiskola főigazgató-helyette- zépiskola igazgatója. Gátfalvi (Hunyadi téri óvoda), Rigó 
sét, dr. Gábor Miklósnét, az Kristóf, a dorozsmai l -es szá- Lászlóné, a Tömörkény gim-
Élelmiszeripari Főiskola fő- mú általános iskola tanára, názium és szakközépiskola 
Igazgató-helyettesét, dr. Szél vezető szakfelügyelő, Gyenge tanára, Tapody Zoltánná, a 
Évát, a Védőnőképző Főisko- Balázs tanár (MSZMP oktatá- dorozsmai l-es számú általá-
la főigazgatóját. si igazgatóság), Hampel Fe- nos iskola tanítója, Törköly 

Ünnepi köszöntőt Szabó G. rencné, a Hámán Kató álta- Józsefné adminisztrátor (Dé-
László mondott. Értékelte a lános iskola titkára, Hegyi ri Miksa szakközépiskola), 
most záruló tanév eredmé- Rókusné, a kisegítő iskola Varga Károlyné tanító 
nyeit, és szólt a szeptember- igazgatója, dr. Hovorka Ist- gonics általános iskola). A 
ben ú j ra induló munkáról, vánné tanár (Kiss Ferenc szegedi járás iskoláiban dol-
Sokatmondó számokkal jel- szakközépiskola) Kis Szabó gozók közül a következők 
lemezte a megye közoktatá- Istvánná hivatalsegéd (Szir- (Folytatás a 2. oldalon.) 
sának helyzetét. Az oktató- mai általános iskola), Kónya 
munka tartalmi értékelése Ferenc, a Béke utcai általá-
után a neveléscentrikus kép- nos iskola tanára, dr. Kökúti 
zés igényéről beszélt. Az ú j Lajosné, a Hámán Kató álta-
tanév feladatairól szólva vá- lános iskola tanára, Martono-
zolta azokat a szervezeti és si Imréné iskolatitkár (Kő-

Jelentős építkezések 
A Szegedi Orvostudomá-

nyi Egyetem éveik óta je-
lentős munkákkal bízza meg 
a Dél-magyarországi Magas-
és Mélyépítő Vállalatot. Ta-
valyelőtt az intenzívosztály, 
1977-ben pedig a vérellátó 
központ átadása volt fon-
tos esemény. Az utóbbiról 
nemrég elismerően nyilat-
kozott az Egészségügyi Be-
ruházási Vállalat. Az idén 
oktatási épületet, laborató-
riumot. kezelőhelyiséget, ka-
zánházat és mosodát épít a 
DÉLÉP. 

Az ú j oktatási központ a 
Dóm téri szabadtéri szín-
pad régi öltözőjének helyén 
készüL A Beton- és Vas-
betonipari Művek elemei 
késtek valamelyest, ezért 
néhány hetet csúszik a ki-
vitelezés. A DÉLÉP vár-
hatóan július elejére végez 
a szerkezet összeállításával, 
aztán — jórészt előregyár-
tott elemekből — kezdődhet 
a falazás. A téli munkákat 
előkészítendő, megfelelően 
hőszigetelik a belső teret. 
Tavasszal a környezetbe il-
lő, dísztéglás homlokzat ki-
alakítása ad sok feladatot. 
A négyszintes, 47 millió 900 
ezer forintot érő épület á t -
adása jövőre, július 31-re 
várható. 

Még a félév vége előtt te-
tő alá kerül az ú j labora-
tórium. A fogadószint el-
készült, amelyre két eme-
letet építenek házgyári ele-
mekből. A panelszerelők jú-
niusban érkeznek a klinika-
kertbe. A gyors megoldás 
kedvező a DÉLÉP-nek, s 
mint kiderült, megfelel a 
megbízónak is. Jól halad a 
21 millió 240 ezer forintos 
munka, így a tervezett ha-
táridőre, 1979. júniusának 
végére föltehetően, be is fe-
jeződik. 

Manapság nagy sikernek 
számít, ha az építők ko-
rábban végeznek a munká-
júikkal, mint ígérték. Most 
ez történt: június 15. helyett 
május közepére megoldot-
ták azokat a feladatokat, 
amelyeket a kobaltágyú 
épületének kivitelezésében 
vállaltak. Pedig a sugár-
veszély miatt rendkívül vas-
tag vasbeton szerkezetet kei-
lett elkészíteniük, szokat-
lan technológiával. 

Az orvostudományi egye-
klinikáinak elavult a 

fűtési rendszere. Az alag-
sori korszerűtlen kazánok 
ontják a füstöt és a kormot, 
ami a város más területein 

tartalmi változtatásokat, rösy József szakközépiskola), 
amelyeket a társadalmi, gaz- Matusik Sándor, a városi ta-
dasági fejlődés igényel a köz- nács vb művelődésügyi asz-
oktatástól. Eredményes mun- fályának csoportvezetője, 
kát kívánt a pedagógusok- Mucsi Erzsébet, a Rózsa Fe-
nak, majd az oktatási minisz- renc szakközépiskola igazga-
ter megbízásából átadta a ki- tóhelyettese, Nagy István, a 
tüntetéseket a legkiválóbbak- DÉLÉP üzemvezetője, Papp 
nak. 

Az oktatás-nevelés érdeké-
Dezsöné konyhai dolgozó 
(Móra Ferenc általános isko-

ben kifejtett eredményes te- la), Papp Györgyne, a Mező 
vékenyséc elismeréséül Ki- Imre iskola tanára, dr. Papp 
váló Munkáért kitüntetésben Lászlóné. a Rókusi iskola ta-
részesültek a következő sze- Prijtetzltu Imrene. a Ro-
gedi nevelők: Bankó 
műszaki tanár (Vedres Ist-
ván szakközépiskola), dr. 

nára. Prisetzky Imréné, a Ró-
János zsa Ferenc sugárúti általános 

iskola igazgatóhelyettese, dr, 
Rátkai Árpád tanár (MSZMP 

Berkes Jenöné tanár (Kőrösy oktatási igazgatósag), Szabó 
József szakközépiskola), For- Imréné hivatalsegéd (Móricz 
gó Pál. a városi tanács vb Zsigmond általános iskola), 
művelődésügyi osztályának Szajbély Mihályné, a 640-es 
vezetője, dr. Fröhlich And- szakmunkásképző _ intézet 

A Társadalomtudományi Intézetben 

Nemzetközi 
kerekaszlal-tanácskezás 

Az MSZMP Központi Bi- dalomtudományi Intézetének 
zottsága Társadalomtudomá- igazgatója vezette; részt vet-
nyi Intézetében május 30— tek a Bolgár Kommunista 
június 3. között nemzetközi Párt, Csehszlovákia Kommu-
kerekasztal-tanácskozást t a r . nista Párt ja, a Lengyel Egye-
tottak; a szocialista országok sült Munkáspárt, a Magyar 
testvérpártjainak ideológiai Szocialista Munkáspárt, a 
együttműködése keretében, Német Szocialista Egység-
a szocialista demokrácia fej- párt, a Román Kommunista 
lesztésének témakörében az Párt, a Szovjetunió Kommu-
állampolgári jogok kérdései- n i s t a Pár t ja intézőié-
ről a szocializmusban és a v e z e t - m u n k a t á r s a i 
kapitalizmusban. 

A tanácskozást Lakos Sán. A résztvevők szombaton el-
dor, az MSZMP KB Társa- utaztak hazánkból. (MTI) 

A c a S . S á n d o r f e l v é t e l e 
A DÉLÉP dolgozói most állítják össze a SZOTE új ok-

tatási épületének szerkezetét 

sem kívánatos, nemhogy az 
egészségügyi intézetek kö-
zött. Most végre megvan 
a beruházáshoz szükséges 
66 és fél millió forint, így 
a DÉLÉP tavaly november 
1-én munkához láthatott. Je-
lenleg te pasztáiba tó némi 
késés, de júniusban elké-
szítik az alapokat, aztán 
á tadják a területet alvál-
lalkozójának, a CSÖSZER-
nek, amely összeszereli a 
könnyűszerkezetes csarnok 
Fémmunkás Vállalatnál 

gyártott elemeit. A 
zárihoz szükséges távveze-
téket most tervezik a szak-
emberek. A jövő szeptember 
20-ig tartó beruházás so-
rán figyelembe vették a 
későbbi fejlesztéseket, pél-
dául a 410 ágyas klinika 
építését. Mindeddig gon-
dot okozott a rengeteg mos-
nivaló — ezen ú j mosoda 
építésével segítenek. Az á t -
adási határidő: 1979. de-~ 
c ember 20. 

Sz. J. 

üzem 
a földeken 

Szépen kalászol a gabona kát és a nyári káposztát, 
a Szeged környéki mező- ott most teljes lendülettel 
gazdasági üzemekben. A dolgoznak a téesztagok a föl-
szakemberek az elmúlt hé- deken. Még szombaton és 
ten határszemlén vizsgál-
ták, milyen, termés várha-
tó az idén ószi árpából és 
rozsból. Csongrád megyében 
— a szövetkezetekben és 
kisüzemekben — összesen 8 
ezer 076 hektáron vetettek 
őszi árpát. A késő tavaszí 
esős időjárás következtében 
316 hektárnyit kipusztított 
a belvíz. A megmaradt te-
rületeken valamivel gyön-
gébbnek ítélik az árpát a 
tavalyinál. 

A néhány napja tartó szá-
raz és napos időt mindenütt 
igyekeztek kihasználni a 

vasárnap is ültetnek, hogy 
az időjárás okozta lema-
radást magszüntessék. 

Szedik és szállítják Röszt 
kéről a korai sárgarépát. A 
fóliaházak alatt termelt 
primőr exportszállítása va-
lamivel később indult meg, 
ezért a szedés akadozott. A 
belföldi igény kisebb volt, 
ez okozta a torlódást. Az 
elmúlt héten már exportra 
is szállították a röszkei sár-
garépát. Eddig összesen 120 
ezer csomót indítottak kül-
földre. A Csongrád megyei 
ZÖLDÉRT tájékoztatása 

gazdaságok. Ahol még nem szerint az exportszállítás fo-
tudták kipalántázni a papri- lyarrmtos lesz. 

Molnár József felivótefe 
Exportládákba csomagolva száll í t ják Röszkéről a sárga-

rép át 


