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Hazánk egyetlen nemzet- nyolult és egyben nagy mű- járás esetén gépeinket — 
közi repülőterét 1950-ben szaki apparátust köt le. jelenleg is — a szomszédos 
nyitották meg Ferihegyen. Ezért vált szükségessé egy ú j államok repülőterei fogadják 
Korszerű műszaki berende- hangámnűszaki bázis. A már be. A polgári repülés nem-
ssésekkel. kényelmes forgal- meglevő Tupoljev-típusok zetközi szervezete, az ICAO 
mi épülettel; akkoriban jog- ápolása is gondot okoz,mert minősítése szerint a korsze-
gal tartották Közép-Európa ezek a gépek egyszerűen nősített Ferihegyi repülőtér 
legmodernebb repülőterének, nem férnék be a jelenlegi ismét a legmodernebbek kö-
Am az azóta eltelt harminc hangárba. zé fog tartozni, 
esztendő alatt, a helyzet je- A repülőtér rekonstrukció- A hazai légitársaság nagy-
lentősen megváltozott. ja három ütemben törté- beruházásának egyik leglé-

A mind nagyobb hatósu- n i k . Az első szakasz 1977- n y e g e S e b b mozzanata az ' ú j 
garú és utasbefogadó-képes- ben kezdődött és 1982 vé- műszaki bázis kialakítása. Az 
ségű repülőgépek megjele- géig tart. A második ütem ütemezés, építkezés teljes 
nésének és a fejlődő nem- — a VI. ötéves terv idő- befejezése után a MALÉV 
zetközi kapcsolatok hatásé- szakával esik egybe, míg a három olyan két gépállásos 
ra rohamosan nőtt a légi harmadik 1990-ben fejeződik hangárral rendelkezik majd, 
idegenforgalom. 1960-ban be. amelyhez korszerű műhe-
például mintegy 300 ezer, A nagyberuházás után, Fe- Ivek, laboratórjumok is tar-
míg 1978-ban már több mint rihegy I. osztályú nemzet- toznak. Ezek a hangárok 
egymillió-hatszázezer utas közi repülőtér lesz, és meg- alkalmasak lesznek az IL— 
fordult meg repülőterünkön, felel majd a legszigorúbb 62-esek méretének megfelelő, 
A korábbi igényekhez ter- nemzetközi előírásoknak, nagy teljesítményű. inter-
vezett kiszólgálólétesítmé- Megépül az új. 3.7 kilómé- kontinentális gépek befoga-
nyek: a forgalmi épület, a ter hosszú fel- és leszálló- dására is. 
vám- és útlevélkezelőhe- pálya, melyet felszerelnek A Ferihegyi repülőtér for-
lvék. a jegykezelőpultok már a legkorszerűbb leszállító, g a ] m i épülete helyett a má-
nem alkalmasak a megnőve- navigációs és világitástech- godík ütemben ú ja t nagyob-
kedett forgalom lebonyolí- nikai berendezésekkel. En- b a t építenek amelyet vég-
tasára. Jellemző, hogy ta- nek megvalósításával a re- jéges kiépítésében évi hat-
valy, a nyári csúcsforga- pülőtér kapacitása a jelen- mi l l I i<5 u t g S fogadására ter-
lomban gyakran napi 10 leginek kétszeresére bővül, és v e z n e k A múlt évben ki-
ezer, sőt egyik napján 13 a két pálya egymástól füg- ^ építészeti tervpályázatra 
ezer utas vette igénybe a getlenül egy időben is al- 2 i pályamunka érkezett, je-
légikikötőt, és ez nagy zsú- kalmas lesz repülőgépek ienleg az előterveken dol-
foltságot és torlódást oko- fogadására, illetve indítá- g 0 znak a szakemberek, 
•ott. sara. A nagyberuházás megva-

A fel-leszállópályák be- A légi forgalomban a re- lósításához fűződő népgaz-
tonja az ismétlődő felújítá- pülésirányítás lehető legtel- dasági érdekeket szem előtt 
sok ellenére. elöregedett, jesebb automatizációja a cél. t a r t v a : a kijelölt, több mint 
Napjainkban is igen sok bo- Ennek egyik feltétele az or- n e gyven vállalat szocialista 
nyolult és költséges karban- szá.g egészét behálózó ra- szerződést kötött. Vállalták, 
tartási munkára van szűk- darlánc kiépítése. A kőris- hogy társadalmi összefoffás-
ség, amelyet csak éjszaka hegyi és püspökladányi két s a l i s sezítik a korszerű ha-
lehet elvégezni, a forgalom nagy teljesítményű álloimás 
szüneteltetésével. De nem- telepítésével megteremtették 
csak a beton kopása, re- az automatikus repülésirányí-
pedezettsége teszi szükséges- tás alapjait. A repülőtér le-
sé az ú j pálya építését, ha- szállítóberendezéseinek töké-
nem a forgalom állandó nö- létesítésével a repülőgépek 
vekedése is. le- és felszállása gyakoria-

A MALÉV repülőgéppark- tilag függetlenné válik az 
ját nagy hatósugarú gépek- időjárástól. Ez a menet-
kél bővftjk a nyolcvanas rendszerűség javítása mel-
években. Ezeknek a gépek- lett azért jelentős, mert ha-
nek az üzemeltetése és kar- zánknak nincs kitérő repü-
bantartása rendkívül bo- lőtere, így kedvezőtlen idő-

Szegeden a hagyományok-
hoz híven, színpompás felvo-
nulással és változatos prog-
rammal köszöntik a munkás-
osztály nemzetközi ünnepét. 

Kedden reggel 6 és 7 óra 
között három zenekar ad vá-
rosszerte zenés ébresztőt. A 
Munkásőr-zenekar Tar ján-
ban, az Északi városrészben, 
a Csongrádi sugárúton és a 
Nagykörúton; a MAV-zene-
kar az Április 4. útján, a 
Petőfi Sándor sugárúton, a 
Tolbuhin sugárúton, a Kos-
suth Lajos sugárúton és a / 
Lenin körúton; a népi zene-
kar a Tanácsköztársaság út-
ján és Újszegeden ébreszti a 
lakosságot. 

A nagygyűlés előtt fél 9-től 
hét gyülekezőhelyen találkoz-
nak a vállalatok, az intéz-
mények dolgozói. Utána a 
Kossuth Lajos sugárúton, a 
Nagy Jenő utcában, a Tol-
buhin sugárúton, a Kárász 
utcán, a Kelemen utcán, a 
Kállay Ödön utcán és a Ma-
gyar Tanácsköztársaság út-
ján vonulnak a Széchenyi 
térre. 

Az ünnepi nagygyűlés dél-
előtt 10 órakor kezdődik a 
Széchenyi téren. Előadója dr. 
Korom Mihály, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára lesz. 

A nagygyűlés után a részt-
vevők átsétálhatnak Újsze-
gedre, ahol majálison pihen-
hetnek és szórakozhatnak. 
Délután 3 órakor kulturális 
program kezdődik az' újsze-
gedi szabadtéri színpadon. 
FeLlépnek a Tekergő folklór-
együttes, a Színház- és Film-
művészeti Főiskola hallgatói, 
valamint az ÉDOSZ Szeged 
Táncegyüttes. 

Hódmezővásárhelyen nagy 
részvételre számítanak a má-
jus elsejei felvonuláson. A 
menet kedden délelőtt 9 óra-
kor indul a Kossuth térről és 
a környező utcákból, a Ta-
nácsköztársaság téri dísztri-
bünhöz. Délután a városi 
stadionban szórakozik az ün-
neplő közönség. 

Makón ugyancsak 9 óra-
kor kezdődik a május elsejei 
felvonulás. A tribünt a Sze-

gedi és a Gőzmalom utca 
kereszteződésében állítják feL 
A hagyományoknak megfele-
lően ünnepelnek a város kör-
nyéki községekben is. 

Szentesen má jus elseje 
tiszteletére ünnepségeket ren-
deznek a hét végén. Április 
30-án, hétfőn este 7 órától 
lampionos felvonulást szer-
vez a KISZ városi bizottsá-
ga. Másnap, május elsején, 
délelőtt 9, órakor indul az 
ünneplő tömeg a Marx tér-
ről a főtéri emelvényhez. 

Csongrádon április 28-án, 
délután 6 órai kezdettel futó-
versenyt rendeznek a város-
központ utcáin, a serdülő, az 
ifjúsági és a felnőtt nők és 
férfiak részvételével. A mun-
kásosztály nemzetközi ünne-
pén reggel 6 órától zenés éb-
resztőt sugároznak a műve-
lődési központ hangszórói, a 
felvonulók 9 órától gyülekez-
nek és 10 órakor indulnak a 
Marx téri dísztribünhöz. Az 
ünnepség után pedig majális 
és sportversenyek várják a 
város dolgozóit 

zai repülőtér kiépítését. 

Edwari Gierek 
fogadta 

Németh Károlyt 
Edward Gierek, a LEMP KB 

első titkára tegnap, kedden fo-
gadta Németh Károlyt, az 
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagját, a Központi Bi-
zottság titkárát, aki a Len-
gyel Egyesült Munkáspárt 
Központi Bizottságának meg-
hívására látogatott Lengyel-
országba. A megbeszélésen, 
amelyen részt vett Edward 
Babiuch, a LEMP KB Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
KB titkára, áttekintették az 
MSZMP és a LEMP együtt-
működése szorosabbra fűzé-
sének fő irányait. Foglalkoz-
tak a Lengyelország és Ma-
gyarország közti széles körű, 
baráti együttműködés fej-
lesztcséhek fö feladataival, 
különös tekintettel a Kádár 
János és Edward Gierek tár. 
gyalásai során született meg-
állapodások realizálására. 

Németh Károly kedden es-
te befejezte lengyelországi lá. 
togatását és hazautazott. 

UJonc 
őrök esküje 
Katonai esküt tettek a 

legifjabb határőrök. Az eskü 
színhelye a zászlódíszbe öl-
töztetett kerületi határőr-
laktanya volt, ahova már a 
reggeli órákban százával ér-
keztek az esküt tevő határ-
őrök hozzátartozói, Csong-
rád", Bács-Kiskun és Békés 
megyéből. 

Az ünnepség délelőtt 10 
órakor kezdődött. Kollár 
József határőr alezredes — 
az újonckiképző bázis pa-
rancsnoka — jelentett az 
elöljárónak, majd Dudás 
István ezredes, a határőr 
kerület parancsnoka és Pró-
kai Béla őrnagy, a maga-
sabb egység politikai osztá-
lyának vezetője szólt az 
újoncokhoz. Harcostársai ne-
vében Csipak István határ-
őr — kíibekházi lakos — 
köszönte meg parancsno-

kainak, hogy segítik a kato. 
nai életrendbe illeszkedésü-
ket. 

A díszemelvényen foglal-
tak helyet a megyei, és a 
helyi párt- állami és a tö-
megszervezetek vezetői, l 
társfegyveres szervek képvi-
selői és a határőrök pa-
rancsnokai. Ott volt Nagj 
László, — az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak osztályvezető-helyettese 
— és dr. Kovács Lajos al-
ezredes — a Csongrád me-
gvei területvédelmi és had-
kiegésztítő parancsnokság 
vezetője is. 
. Az ünnepség végén a fel-

esketett határőrök dísz me-
netben vonultak el parancs-
nokaik, hozzátartozóik és a 
vendégek előtt. 

G. B. 

Magyar kiállítás Hanoiban 
Hanoiban a magyar orvosi-

műszer-gyártást bemutató ki-
állítás nyílt a Medicor Mű-
vek rendezésében. A megnyi-
tón jelen volt Dan Hoi Xuan 
vietnami egészségügyi mi-
niszterhelyettes is. A kiállí-

tás célja, hogy a vietnami 
szakemberek jobban megis-
merhessék a Medicor Müvek 
tevékenységét. A vállalat ter-
mékeinek külföldi vásárlói 
között jelentős helyet foglal 
el a VSZK. 

Ktiopp Más 
negbeszéiése Szegeden 

Tegnap Szegedre látogatott dományegyetem Dugonics té-
Knopp András oktatási mi-
niszterhelyettes, akit a, dél-
előtti órákban a megyei párt-
bizottságon fogadott dr. Ko-
mócsin Mihály, a megyei 
pártbizottság első titkára. A 
miniszterhelyettessel folyta-
tott beszélgetésen jelen volt 
dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkára és Tö-
rök József, a szegedi városi 
pártbizottság első titkára. 

Délután a József Attila Tú-

ri épületében Knopp András 
megbeszélést tartott dr. An-
t a l f f y Györggyel, a JATE 
rektorával és dr. Székely 
Sándorral, az egyetemi párt-
bizottság titkárával. Ezt kö-
vetően az oktatási miniszter-
helyettes a felsőoktatás idő-
szerű kérdéseiről tartott elő-
adást az egyetem párt-, ál-
lami, KISZ- és szakszervezeti 
vezetői számára. Esküt tevő újoncok 
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