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Á gyermekek nemzetközi éve alkalmából 

Úttörőnapok kezdődtek 
'A Balázs Béla Üttörőház 

szakköreinek kiállításával 
tegnap, pénteken délután 
megkezdődött a városi úttö-
rőnapok eseménysorozata. A 
kiállítást, amely a több 
mint 600 szakköri tag egész 
éves munkáját mutat ja be, 
Tóth Klára, a ház igazgatója 
nyitotta meg. A négy eme-
leti teremben helyet kaptak 
a képzőművészeti, a kerá-
mia., a báb-, a hajó- és re-
pülőgép-modellező szakkör 
legjobb alkotásai. Az érdek-
lődők akár meg Is kóstol-
hatják a szakácsszakkör 
főztjeit, és megismerkedhet-
nek a kerámiaműhely tevé-
kenységével. A bélveggyfli-
tők ritkaságaikat válogatták 
tablóra. Az úttörőház nagv-
szabású bemutatója láttán 
minden bizonnyal sok kisdo-
bos és úttörő kap . kedvet a 
szakköri munkához. 

Ma és holnap a gyerekeké 
lesz a város. Délután 2 óra-
kor a rókusi általános isko-
lában nemzetközi gyermek-
napi kézilabdakupa kezdő-
dik. Három órakor a DÉLÉP 
Szőregi úti sportcsarnokában 
a Sok kicsi sokra megv já-
tékos sportvetélkedő döntő, 
jét rendezi meg a DÉLÉP 
KISZ-bizottsága, a városi 
úttörőelnökség és az úttörő-
ház. a MÉH és az OTP tá-
mogatásával. A győztesek-
nek járó értékes táreviutal-
makat szegedi vállalatok, 
üzemek ajánlották föl. 

Vasárnap reggel csaknem 
200 gyermek indul el a do-
rozsmai Sziksóstóhoz, kerék-
párral. ahol egész napos já-
ték vár rá juk. A kirándulás 
mottója: Az úttörő szereti a 
természetet. A Fáklya film-

színházban 10 órakor kez-
dődik a nemzetközi gyer-
mekév városi ünnepsége, 
melyet filmvetítés követ. 
Jutalomjeggyel nézheti meg 
sok száz gyermek a Vörös 
Csillag filmszínház, a Postás 
művelődési ház és a nyug-
díjas művelődési ház előadá-
sait is. Ugyancsak vasárnap 
délelőtt 10 órától aszfaltrajz-
verseny lesz a Széchenyi té-
ren. az ú.iszegedi Liget kö-
zépső sétányán, valamint a 
tar jáni Szirmai általános is-
kola mellett. Körülbelül há-
romezer gyermek élvezheti 
délután 3 órától az ú.iszege-
di szabadtéri színpadon a 
szabadkai pionírok bemuta-
tóját. Föllép még itt többek 

között a szegedi ÉDOSZ-
táncegyüttes úttörőcsoportja 
és Bódi Magdi táncdaléne-
kes, Verrasztó Zoltán úszó-
világbajnok és Bcnkö László, 
az Omega együttes vezetője 
is szerepel a műsorban. 
Ugyanebben az időpontban 
a Balázs Béla Üttgrőházban 
karatebemutatót tekinthet-
nek meg e látványos sport 
kedvelői. 

Ezen a napos a kisdobo-
sok és úttörők egyenruhá-
ban, a tagsági könyvük fel-
mutatásával díjmentesen 
utazhatnak a szegedi villa-
mosokon, autóbuszokon és a 
trolin. A Vidám Park 11 
órától 19 óráig vár ja a ju-
talomjeggyel rendelkezőket. 

V. országos véradó-konferencia 

Aes S. S á n d o r f e lvé t e l e 
Részlet az úttörőház szakköreinek kiállításából 

Lódzi barátsági napok 

Elutazott megyénkből 
a politikai delegáció 

Folytatódott tegnap a lód-
zi barátsági napok gazdag 
eseménysorozata. Ujabb 
lengyel vendégeket köszönt-
hetett Csongrád megye. 

A lódzi politikai delegáció 
— amely hétfőtől tartózko-
dott megyénkben — pénte-
ken Budapestre utazott. A 
főváros nevezetességeivel is-
merkedett. A küldöttség ma, 
szombaton utazik vissza 
Lengyelországba. 

A lódzi barátsági napok 
keretében tegnap Szegedre 
látogatott Jan Likowski. a 
budapesti lengyel tájékozta-
tási központ igazgatóhelyet-
tese. A reggeli órákban 
Molnár Sándor, a Hazafias 
Népfront megyei titkára fo-
gadta. Jan Likowski ezután 
látogatást tett a Szegedi 
Gabonakutató Intézetben. 
ahol dr. Magassy Dániel, az 
intézet általános igazgatóhe-
lyettese tájékoztatta a je-
lenleg folyó kutatómunkáról. 
A lengyel vendég megismer-
kedett a legújabb kukorica-
és búzafajtákkal, elismerően 
szólt azok magas genetikai 
értékéről. Szóba kerültek a 
legújabb cirokkutatás ered-
ményei is. Ennek a fontos 
takarmánynövénynek a ter-
melése, különösen a gyenge 
adottságú talajokon fontos. 

A lengyel tájékoztatási 
központ igazgatóhelyettese 
délután találkozott Szeged 
élelmiszeripari vállalatainak 
és kutatóintézeteinek veze-
tőivel, a Szegedi Élelmiszer-
ipari Főiskola tanáraival. 
Vitaindító előadásában szólt 
a lengyel élelmiszer-gazda-
ság jelenlegi helyzetéről. 
Többek között, megállapítot-
ta, hogy Lengyelországban a 
takarmánynövény, a gabo-
nafélék és a kukorica ter-
mőterületét egv-két éven 
belül 2.8 millió hektárról 8,5 
millió hektárra kell növel-
ni. Az extenzív fejlesztés 

mellett lengyel barátaink 
tervezik, hogy évenként és 
hektáronként a takarmány-
növények termésátlagát egy 
mázsával növelik. 

* 
Tegnap Csongrád megyébe 

látogatott Rajmund Cie-
linski, a Trybuna Ludu. a 
LEMP Központi Bizottsága 
napilapjának magyarországi 
tudósítója. Először a Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
tevékenységével ismerkedett 
meg, majd látogatást tett a 
szeged-mihályteleki Üj Élet 
Tsz-ben, ahol Bánkúti Albin 
főagronómus a fűszerpapri-
ka-termesztésről tájékoztat-
ta. 

A Szegedi Szalámigyár és 
Húskombinátban Pataki Ká-

roly gazdasági igazgató fo-
gadta a lengyel újságírót. A 
délutáni órákban pedig a 
Magyar Televízió szegedi 
körzeti stúdiójában tett lá-
togatást, ahol Regös Sándor 
stúdióvezető adott rövid tá-
jékoztatót sajátos feladata-
ikról, akuális tennivalóikról. 

4c 
A kora esti órákban Raj-

mund Cielinski és Jan Li-
kowski, a budapesti lengyel 
tájékoztatási központ igaz-
gatóhelyettese a szegedi 
Sajtóházban tett látogatást 
ahol a Csongrád megyei 
Hírlap és a Délmagyarország 
több munkatársával folytat-
tak beszélgetést, elsősorban 
a nemzetközi gyermekévvel 
kapcsolatos saitómunkáról 

Elismerő oklevél 
a halászoknak 

Elmúlt évi jő munkájáért 
miniszteri elismerő okleve-
let nyert a szegedi központú 
Tisza Halászati Termelőszö-
vetkezet. A MÉM kitünteté-
sét tegnap délelőtt ünnepi 
vezetőségi ülésen Bencze 
Ferenc, a Halászati Szövet-
kezetek Szövetségének tit-
kára. adta át. Részt vett az 
ünnepségen dr. Boda Sán-
dor, a városi pártbizottság 
munkatársa, Móricz Miklós, 
a megyei tanács mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi osz-
tályának munkatársa is. Ki-
váló Munkáért kitüntetést 
kapott Gaál Imre (Mártély) 
és Fejes Mihály (Vásár-
hely). Kiváló Szövetkezeti 
Munkáért kitüntetésben ré-
szesült Horváth Mihály 
(Mártély). 

Négy évvel ezelőtt egye-
sültek megyénkben a halá-

szati szövetkezetek, négy év 
alatt termelésük megduplá-
zódott. Tavaly 45 vagon ha-
lat fogtak, és valamennyit 
értékesítették is. Külföldre 
9 vagon élő halat szállítot-
tak, 20 vagonnal küldtek a 
gyomai feldolgozó üzembe, 
amelynek zöme különböző 
konzervek formájában szin-
tén a külkereskedelem köz-
vetítésével talált gazdára. Az 
exporttételek emelkedése 
egyértelműen jelzi, hogy a 
minőséggel sincs ba.i. Ta-
valyi szép eredményeivel a 
halászok szövetkezete telje-
sítette ötéves tervét, ö tmil -
lió 23 ezer forintos nyereség-
gel zárta az évet. idei ter-
vének fontos pontja, hogy az 
exportlehetőségeket mara-
déktalanul kihasználja eb-
ben az évben is. 

A Magyar Vöröskereszt or-
szágos vezetősége és az Or-
szágos Vértranszfúziós Szol-
gálat felkérésére a Vöröske-
reszt Csongrád megyei szer-
vezete és a Szegedi Vér-
transzfúziós Állomás Szege-
den rendezi meg az V. or-
szágos véradó-konferenciát, 
amely tegnap kezdődőit. 

Pénteken délután dr. Koncz 
János, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának titká-
ra fogadta Hantos Jánost, a 
Magyar Vöröskereszt főtit-
kárát, dr. Gyiiszü Miklós fő-
titkárhelyettest, dr. Török 
Juditot, a Vöröskereszt me-
gyei titkárát, dr. Rózsa Jó-
zsefet, a megyei tanács vb 
egészségügyi osztályának ve-
zetőjét és dr. Gál Györgyöt, 
a Szegedi Vértranszfúziós Ál-
lomás vezetőjét, s megbeszé-
lést folytatott velük a vö-
röskeresztes munka időszerű 
kérdéseiről. 

A konferencia megnyitó 
ünnepsége tegnap délután 3 
órakor kezdődött az MTA 
Szegedi Biológiai Központjá-
nak előadótermében. Az el-
nökségben foglalt helyet töb-
bek között dr. Medve László, 
egészségügyi miniszterhelyet-
tes. Hézső Ferenc, a megyei 
pártbizottság tagja, dr. Rózsa 
József és Campos Costa, az 
Angolai Vöröskereszt főtit-
kára. 

Dr. Török Judit, a konfe-
rencia elnöke üdvözölte a 
résztvevőket, majd Hantos 
János emlékezett meg a vér-
adómozgalom kettős jubileu-
máról. Szólt arról, hogy Ma-
gyarországon harmincéves a 
szervezett véradás és húsz év 
óta adnak térítésmentesen 
vért. A lakosság több mint 
öt százaléka ajánl ja fel, hogy 
segíti a jobb betegellátást, 
amely a vér és a vérkészít-
mények nélkül ma már el-
képzelhetetlen. 

A Magyar Vöröskereszt fő-
titkárának beszéde után dr. 
Medve László ismertette a 
véradás szervezésének fonto-
sabb szempontjait. Hangsú-
lyozta, hogy a szív. és ér-

Hantos János, a Magyar Vöröskereszt főtitkára beszédét 
mondja 

rendszeri megbetegedések, a 
daganatok gyógyítása össze-
függ a hemoterápiával, azaz 
a vérrel és vérkészítmények-
kel történő kezeléssel. Az in-
tézetekben, a klinikákon az 
utóbbi időben egyre többfé-
leképpen használják fel a 
vért. Az ezzel kapcsolatos 
kutatómunka nemzetközi el-
ismerésnek örvend. A haté-
konyabb gyógyításhoz szük-
ség lesz a jövőben a jól fel-
szerelt véradóállomásokra. 
Rámutatott, a konferencia jó 
alkalom arra is, hogy a vér-
adók erkölcsi elismerésben 
részesüljenek. 

Dr. Gyiiszü Miklós beszélt 
a négy évvel ezelőtti IV. vér-
adó-konferencián kitűzött cé-
lok megvalósításáról. El-
mondta, hogy az 1975. és 
1978. közötti időszakban az 
összes véradás 91,5 százalé-
kát térítésmentesen vállalták 
a véradók. Különösen vidé-
ken bizonyultak segítőkész-
nek az emberek. A speciális 
igények kielégítésére a vér-
transzfúziós állomások növel-
ték együttműködésüket. Ta-
valy az Országos Haematoló-
giai és Vértranszfúziós Inté-
zet összesen 9 ezer 280 liter 
vért vett át a vidéki véradó-
állomásoktól. Az eredmények 

nagyrészt a Vöröskereszt ak-
tivistáinak köszönhetők, akik 
egyre több embert segíteitek 
bevonni a véradómozgalom-
ba. 

A megnyitó ünnepség befe-
jezéseként dr. Aszódi Lili fő-
orvos tartott előadást a té-
rítésmentes véradás kezdeti 
időszakáról. Ezután kitünte-
téseket adtak át kiváló vér-
adóknak és a véradás szer-
vezőinek. 

A háromnapos konferencia 
ma előadásokkal folytatódik 

Győri Imre, az MSZMP KB 
t i tkára pénteken találkozott 
az V. országos véradó-konfe-
rencia szervezőivel, akik tá-
jékoztatták a véradómozga 
lom eddig elért eredményei-
ről és további feladatairól. 
Az eszmecserén részt vett dr. 
Koncz János, a megyei párt-
bizottság titkára, dr. Medve 
László egészségügyi minisz-
terhelyettes, dr. Rózsa József, 
a megyei tanács vb egész-
ségügyi osztályának vezetője, 
Hantos János, a Magyar Vö-
röskereszt főtitkára és dr. 
Török Judit, a Vöröskereszt 
Csongrád megyei szervezeté-
nek titkára. 

Áutóbuszáliomásf avattak 
Hódmezővásárhelyen 

Naponta 276 járat, 11 ezer utas 
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ján, a városi tanács, a Volán 
Tröszt és az Utasellátó Val-
lalat beruházásában, 13,7 
millió forintos költséggel ú j 
autóbuszáliomás épült Hód-
mezővásárhely központjában, 
a Bocskai utcában. A kivi-
telező, a Csongrád megyei 
Tanácsi Építőipari Vállalat 
húsz hónap alatt végzett a 
munkálatokkal. A tetszetős, 
az épülő ú j városrészbe han-
gulatosan illeszkedő létesít-
ményt tegnap, pénteken dél-
után adták át rendeltetésé-
nek. 

Az avatóünnepségen meg-
jelent dr. Szalontai József, a 
városi pártbizottság első tit-
kára és Pap János, a Volán 
Tröszt vezérigazgató-helyet-
tese. 

Az ú j autóbuszállomás lét-
rehozásának jelentőségét a 
tömegközlekedésben dr Be-
nedek Tibor, a Volán 10. 
számú Vállalat forgalmi és 
kereskedelmi igazgatóhelyet-
tese méltatta. Elmondta, 
hogy a városban 1950-ben 
indult meg az autóbusz-
közlekedés, az első járatok a 
környező községekkel, váro-
sokkal biztosítottak kapcso-
latot. A város dinamikusJej-
lődéséhez igazodva a Volán 
10. számú Vállalat hódmező-
vásárhelyi üzemegysége ma 
már negyven modern autó-
busszal és nyolc taxival ren-
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S o m o g y i K a r o l y n é f e lvé t e l e 
Az első autóbuszok az állomáson 

delkezik. A közlekedés terü-
letén tevékenykedő 123 dol-
gozó ezentúl a korábbinál lé-
nyegesen jobb körülmények 
között végezheti itt munká-
ját. Naponta 276 járatot in-
dítanak, illetve fogadnak a 
352 négyzetméteres fedett te-
rülettel rendelkező ú j állo-
máson. A helyi és a helykö-
zi forgalomban naponta 
mintegy 11 ezer, évente 3 
milliónál is több embert 
utaztathatnak. A forgalom-
irányítók munkájá t korszerű 
indító- és hírközlő-berende-

zések segítik. Az autóbuszok 
14 kocsiállásból indulnak, 
mozgásukat forgalomirányí-
tó jelzőlámpák szabályozzák. 
Az utasok kényelmét egy 124 
négyzetméter alapterületű 
váróhelyiség szolgálja, hasz-
nos tudnivalókért az infor-
mációs szobába lehet kopog-
tatni. 

Az avatóünnepnég záró-
akkordjaként dr. Csatoráai 
Antal, a városi tanács elnö-
ke átvágta a nemzetiszínű 
szalagot; az első autóbuszok 
begördülhettek az állomásra. 


