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Megnyílt 
a Pannónia Vásár 
Nyolvanhárom magyar kiállító 
Tegnap, szombaton ünne- Iása is megköveteli a széle-

pélyes keretek között meg- sebb körű integrációt Ebben 
nyitották a VIII. szabadkai a törekvésben sokat segíthet-
Pannónia Vásárt. A városi nek az ilyen találkozók, ahol 
sportcsarnok bejáratánál, részt vesznek a két ország 
szép tavaszi napos időben termelő vállalatainak, keres-
gyülekeztek a kiállítók kép- kedelmi szervezeteinek és 
viselői és a meghívott ven- szövetkezeti gazdaságainak 
dégek, akiket Vas Bála, Sza- képviselői, valamint a fo-
badka város tanácsának el- gyasztók is véleményt alkot-
nöke üdvözölt. Ott voltak a hatnak a magyar és a jugo-
vásárnyitón Csongrád megye szláv termékekről. 
és Szeged város párt- és ta- Senki sem értékeli túl a 
nácsi vezetői, Jugoszlávia szabadkai, vagy a szegedi 
vajdasági tartományának ipari vásárokat, de azt sem 
képviselői, köztük Molnár tagadhatjuk, hogy különösen 
Viimos, a vajdasági képvise- a határ menti árucsere bő-
löház elnöke, Móra András, vttésében, a közeli termelő 
a vajdasági tartományi ta- vállalatok gazdasági, terme-
nács (kormány) clnökhelyet- lési kooperáieójában a leg-
tese, Nagy Ferenc páriámén- többet mozdíthatnak. A je-
ti képviselő, valamint Vaj- lenlegi szabadkai vásáron a 
daság állami és társadalmi kiállítók — közöttük a nyolc-
szervezeteinek számos tiszt- vanhárom magyar résztvevő 
pégviselője. A megnyitó ven- — olyan termékeket mutat-
dégei között üdvözölték Ha- nak be, melyek iránt jelen-
lász Józsefet, hazánk belgrá- tős érdeklődés várható. A 
<ü nagykövetét és munkatár- két ország, elsősorban a ha-
sait, Jaksits György gazda- tár menti területek gazdasá-
sági tanácsost, Kozma László gi, termelési és kereskedelmi 
gazdasági titkárt és dr. Pol- együttműködésében még tá-
lák László kereskedelmi ki- vol sincs minden lehetőség 
rendeltség-vezetőt. Részt vett kihasználva. Kezdeti lépése-
e megnyitón Szabó Jánosné, ket mind a két fél megtette, 
a Csongrád megyei tanács s a kiállítók bíznak abban is, 
elnökhelyettese, Papdi József, hogy a tíz napig nyitva tar-
az MSZMP Csongrád megyei tó Pannónia Vásáron ú jabb 
bizottságának osztályvezetője, lépések következnek. A Ma-
dr. Csikós Ferenc, a szegedi gyar Kábelművek, a Ken-
városi tanács vb titkára, dr. derfonó és Szövőipari Valla-
Solymosi Margit, a szegedi lat, a vásárhelyi METRI-
városi pártbizottság munka- POND, a Kéziszerszámgyár, 
társa, valamint a Kereskedel- a HÖDGÉP, a szegedi DÉ-
mi Kamara dél-magyárorszá- LÉP, az Ipari Műszergyár és 
gi szervezetének képviselői, más ott levő kiállító válla-
valamint a szomszédos Bá- latok márjs komoly gazda-
kés és Bács-Kiskun megye sági, kereskedelmi kapcsola-
párt- és tanácsi szervezetei- tokát létesítettek jugoszláv 
nek számos tisztségviselője, partnerekkel. A bemutatkozó 

A Pannónia Vásárt Ion magyar vállalatok nem tit-
Srboban, a vajdasági tartó- k o l í á k - h °gy ez alkalommal 
mányi gazdasági kamara el- i s szeretnék bővíteni piaci 
nöke nyitotta meg. Megnyitó lehetőségeiket, termelési 
beszédében hangsúlyozta, k°operációjukat jugoszláv 
hogy a szabadkai vásár és barátainkkal. Reméljük, eh-
hasonlóan a Szegedi Ipari h e z hozzájárul a most meg-
Vásár is kiváló fórum arra, ° y ü t szabadkai Pannónia Vá-
hogy elősegítse a két szom- ^ ahova szívesen várják a 
szédos ország gazdasági, ke- szegedi és a környékbeli lá-
reskedelmi és termelési togatókat is. A magvar nap-
együttműködésének további r a és sajtótájékoztatóra ápri-
kiszélesítését A Iclcnlcei l i s 1 6 " á n - h é t f 6 n k e r ü I s o r ' kiszelesiteset A jelenlegi g t ö b b j n a p o k o n v i s z o n t 

piaci viszonyok, a műszaki- szakmai tárgyalásokat és be-
technikai fejlődés felgyorsu- mutatókat rendeznek. 

Fejledo költségvetési üzemek 
Az elnevezés még ma is szerepel a parkfenntartási és a termelékenység javulása 

kissé szokatlan és furcsán köztisztasági munka, azonban eredményezte. Míg 1977-ben 
cseng: költségvetési üzem. Pe- mindebből eddig csak annyi 10 százalékos létszámnövelés 
dig többségük a harmadik öt- valósult meg. hogy a szeme- mellett a termelékenység 
éves terv vegén alakult, és tet elszállítják. A mórahalml emelkedése 2,7 százalékos 
ma már nyolc ilyen vállalatot üzem alapítólevele is rögzíti, volt és így biztosították a ter-
jegyeznek Csongrád megyé- Számba veszi a kommunális melés 13 százalékos emelke-
ben. Az elnevezés elsősorban feladatokat, de tavaly csak dését, addig tavaly 11,4 szá-
arra utal, hogy a helyi ta- építőipari tevékenységet foly- zalékos termelékenységnöve-
nácsok költségvetési — és tattak. kedés tette lehetővé a ter-
előfordul, hogy fejlesztést — A sándorfalvi nagyközségi melés 15 százalékos felfutá-
feladatait oldják meg. Kom- közös tanács üzemének te- sát. Ez a kép annál inkább 
munális és építőipari mun- vékenységi körét két évvel ls biztató, mivel a beruházá-
kák jellemzik ezeknek a vál- ezelőtt településtisztasági fel- sok aránya csökkent, és így 
lalatoknak az életét. Bár a adattal bővítették. Így Dó- kisebb értékű, de több fenn-
sorrend inkább fordított le- c o n Szatymazon, Balástyán tartási munkát végeztek el. 
hetne, mivel elsősorban az és Zsombón is végezhetnek Tavaly a legjobb eredmény 
építőipari tevékenység az, ami i l y e n m u n k á t Azonban a Csongrád város költségvetési 
a legfontosabb, és intézmé- kommunális feladatok meg- üzemében született. 

o l d á s á t - a f ^ f ^ J ^ V t A költségvetési üzemeknek 
sa, valamint 100—200 ezer bontakozását a korlátolt fe j - i ö v 5 b e n elsősorban a terv-

lesztesi lehet6ségek gát0lják" ÜXSS. a^SezátSt 
képezik a legnagyobb mun- A l t a I á n o g a n j e l l e m z 5 i h o g y k e i i fokozni, és így a haté-kát. 

Ezeket az üzemeket a he-
lyi tanácsok alapították, a 
felügyeletet is ezek a szervek 
gyakorolják, és kapacitásuk 
nagy részét, 72 százalékot a 
tanácsok kötik le. Tehát nem 
meglepő, hogy időnként a 
testületek számba veszik, ho-
gyan fejlődnek a "költségve-
tési üzemek. A Csongrád 
megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága legutóbbi ülésén át-
tekintette -és értékelte a vá-
rosi és községi költségvetési 
üzemek helyzetét. 

örvendetes, hogy fejlődé-
sük hasonló a minisztériumi 
és a tanácsi ipari vállalato-
kéhoz. Az előrelépéshez az 
alapító szervek minden támo-
gatást megadtak. A működé-
si területüket kibővítették, és 
a város környéki, illetve a 
szomszédos községekben ls 
vállalnak munkát. A makói 
városfejlesztési üzem a 
Csongrád megyei tanácstól 2 
és fél millió forintos fejlesz-
tési támogatást kapott, és így-
a magas-, mélyépítőipari te-
vékenységét a makói járás 
egész területére kiterjesztet-
te. A kisteleki és sándorfalvi 
üzem is több községben lát-
ia el az építőipari, felúiítási 
és a karbantartási feladato-
kat. A mórahalmi költségve-
tési üzem kilenc tanács ré-
szére végez építőipari mun-
kát. Itt valósult meg legjob-
ban. hogy a körzetben a ta-
nácsi feladatokat koordinál-
iák. Azonban az is előfordul, 
h o w valamilyen ok miatt az 
eredetileg röeritett feladatai-
kat nem lát ják el teliesen. 
Kisteleken az alapítólevélben 

termelés növekedett, és ezt konyságot tovább növelhetik. 

Kínai-
vietnami 

tárgyalás 
A VSZK kormányának meg-

hívására Han Nien-lung kül-
ügyminiszter-helyettes veze-
tésével szombaton kínai kor-
mányküldöttség érkezett Ha-
noiba. 

Phan Hien vietnami kül-
ügyminiszter-helyettes a re-
pülőtéren kézfogással üdvö-
zölte kínai kollégáját, és be-
mutatta a VSZK tárgyaló-
küldöttségének tagjait, köz-
tük Hoang Anh Tuan vezér-
őrnagyot, a miniszterelnöki 
hivatal irodájának helyettes 
vezetőjét és Nguyen Tient. a 
külügyminisztérium kínai fő-
osztályának vezetőjét 

Életerős 
versenymozgalom 

Győri Imre felszólalása Leningrádban 
Szombaton véget ért Leningrádban az a tudományos- fő gondunk is —, hogy a 

gyakorlati tanácskozás, amelyet a szocialista munkaver- mozgalmat, benne a szozia-
senyről, a versenynek a kommunista emberformálásban lista brigádokat, még inkább 
betöltött szerepéről rendeztek. A szombati befejező tanács- az intenzív gazdasági fejlő. 
kozáson felszólaltak a szocialista országok küldöttei, első- dés, a minőség, a hatékony-
nek Győri Imre, az MSZMP KB titkára. ság javításának szolgálatára 

A tanácskozás részvevői levelet fogadtak el a Szovjet- ösztönözzük. Ez azt is igény-
unió Kommunista Pár t jának Központi Bizottságához, Politi- li, hogy az általánosságokat 
kai Bizottságához és a KB főtitkárához, Leonyid Brezsnyev- szorítsuk vissza, a vállalások 
hez. Levelükben aláhúzzák: az öt évtizeddel ezelőtt Lenin- a lehető legkonkrétabbak le-
grádban született nagyszerű kezdeményezés, a szocialista gyenek. 
munkaverseny, amely nagy szerepet tölt be a Szovjetunió- Arra törekszünk, hogy a 
ban a szocialista építés feladatainak megoldásában, tovább- vállalati kollektívák, szocia-
ra is fontos tényezője lesz a párt által meghatározott fel- lista brigádok kezdeménye-
adatok végrehajtásának. zései, felajánlásai, teljesítmé-

nyei fő gazdaságpolitikai cél-
Elöljáróban Győri Imre együtt bontakozo munka- és jaink helyi valóra váltását 

átadta a Magyar Szocialista munkáserkölcs formálásában, segítsék: a termékszerkezet 
Munkáspárt Központi Bízott- terjesztésében. A brigádok korszerűsítését, a gazdáiko-
ságának üdvözletét a tanács- pozitív hatást gyakorolnak dás színvonalának emelését, 
kozás részvevőinek, majd rá- tagjaik mindennapi életére, a termelés és a munka szer-
mutatott: országainkban a gondolkodására. vezettségének javítását, a be-
szocialista munkaverseny A kollektív munkateljesít- ruházások gyorsabb, gazdasá-
életerős, szüntelenül megúju- mény, a munkában elért kö- gosabb megvalósítását 
ló és egyre nagyobb tömege- zös sikerek, az együttes tevé- Ahhoz, hogy a munkaver-
ket átfogó önkéntes társadal. kenység élménye egyben for- senyben részt vevő dolgozók 
mi mozgalom. A munkaver- rása a közéleti ségnek, a köz- lelkes, odaadó erőkifejtése 
senyten nyújtott többlettel- ügyek vállalásának is. A szo- jól hasznosuljon, a munka 
jesitmény kifejezi a benne cialista brigádok jó iskolái a körülményeit, feltételeit meg 
részt vevők érdekeltségét a demokratikus jogok gyakor- k e n teremteni, s ezt nem le-
pártjaink politikájában tes- lásának: het a brigádoktól, a dolgo-
tet öltő, az országaink fel- A szocialista munkaver- zóktól elvárni ezt ők vár-
emelkedését szolgáló célok seny-mozgalom mind erőtel- j a k joggal a termelés irányi-
elérésében. jesebben kifejezésre jutó vo- tóitóL 

— Történelmi utunk során n á s a a z internacionalizmus. Megtisztelő számomra — 
a munkaverseny, amelyről Ennek egyik beszédes meg- mondotta befejezésül Gvőrl 
Lenin még mint a nyomor nyilvánulása volt a Nagy Imre —, hogy a szocialista 
és elmaradottság felszámolá- Októberi Szocialista Fórra- munkaverseny szülőhazájá-
sának egyik eszközéről szólt, d a l o m 60- évfordulójának ban, a kommunizmust építő 
napjainkra, az első kommu- tiszteletére Csepelen kezde- Szovjetunióban néhány gon-
nista szombat 60. évforduló- ményezett munkaverseny, dolatot a mi tapasztalataink-
jára, a népeinkről való sok- a fnely rövid idő alatt orszá- ról is elmondhattam. A ma-
oldalú gondoskodásnak, a Sos mozgalommá vált és más gyar dolgozók nevében kí-
jólét növelésének fontos se- szocialista országokban is vánom a szovjet emberek-
gítőjévé vált. A verseny ha- visszhangra talált, mélyítette nek, hogy munkájukat , kez-
zánkban is — a társadalmi valamennyi résztvevő inter- deményezéseiket a további-
fejlődés részeként azt elő- nacionalista érzését, ú j len- akban is kísérje sok siker, 
mozdítva — mind tartalmá- d ü l e t e t adott a versenynek, * 
ban, mind formájában gaz- előrevute hazankban a szo-
dagodott. cialista építés ügyét. Szombaton Leningrádból 

Munkaverseny-mozgal- hazaérkezett Budapestre Győ-
Az ötvenes évek végére munk továbbfejlesztésében ri Imre, az MSZMP Közpon-

honosodott meg hazánkban a jelenleg abban látjuk fő fel- ti Bizottságának titkára és 
munkaverseny uj, hatékony, adatunkat — és ez egyben a Juhász Ottó, a SZOT titkára. 
I z A l l o l r l n r r n r - m n i o o Í-towIO 

ŰRHAJÓSOK KITÜNTETÉSE. Rukasvisnyikovot és Ivanovot „A Bolgár Népköz-
társaság Hőse" címmel tanttctiék ki, s Ivanov ezenkívül megkapta az újonnan ala-
pított „A Bolgár Népköztársaság Űrhajósa" kitüntető címet ís. Az űrrepülés során 
tanúsított bátorságért és hősiességért a „Szovjetunió Hőse" címmel, Lenln-rcnddel és 
az Aranycsillag Érdeméremmel ls kitűntették Gcorgl Ivanov bolgár űrhajóst. 

A Szojuz—33 parancsnokát, Nyikolaj Rukavlsnyfkovot Lenin-renddel tüntették kl. 
A kitüntetett űrhajósok a kiképzőiskola parancsnokának (középen) társaságában. 

kollektív formája, a szocia 
lista brigádmozgalom. A 
mozgalom lényegét, fő társa-
dalmi törekvését program-

(adóan fejezi kl jelszava: 
szocialista módon dolgozni, 
tanulni, élni. 

A mozgalom ú j vonása, 
hogy erősödik a munkások, 
műszakiak együttes részvéte-
le a versenyben, mind több 
komplexbrigád alakul. 

A szocialista brigádoknak 
fontos és egyre nagyobb sze-
repük van a szocialista ma-
gatartás, életvitel, a munkás-
hagyományokra támaszkodó 
és a szocialista fejlődéssel 

Uj légijáratok 
Üj nemzetközi járatokat in- Si Minh-városba, és sűrítik 

dít az idén a nyári időszak- a forgalmat a moszkva ha-
bán a szovjet légiforgalmi nol járaton. Több ú j járat 
vállalat, az Aeroflot. indult afrikai fővárosokba. 

Már megnyílt az a vonal, így például közvetlen össze-' 
amely Kijevet köti össze Pá- köttetés lesz Moszkva és 
rizzsal. Rövidesen megindul Kinshasa között — ugyancsak 
a közvetlen forgalom az ör- közvetlen járat lesz az 
mény főváros. Jereván és a Aeroflot gépeivel Moszkva és 
szibériai Alepoo között. Kuvait, Jamaica és Mada-
Moszkvából új járat indul Ho gaszkár között 


