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Mo nyílik 

flz ötvenedik könyvhét 
Százöt úi mű a könyvutcában — Irodalmi estek 

Fokozott várakozás előzi ponta 10-től 18 óráig látha-
meg az idei könyvünnepet, tó. 
hi .zen ebben az évben az A szegedi rendezők össze-
ötvenedik könyvhét rendez- kapcsolták a város kimagas-
vényeire kerül sor. A mától, 16 alakjának, Móra Ferenc-
június 1-től 8-ig tartó so- nek születésnapi ünnepségét 
rozat az írók, könyvnyomta- és a könyvhét irodalmi est-
tók, könyvterjesztők és az jét: Móra Ferencre emléke-
olvasók ünnepe. Az orszá- ziink címmel ma, pénteken 
fios megnyitót ma tartják este hét órakor a Kisszin-
Budapesten. a Blaha Lujza házban irodalmi est lesz. A 
téren. Dobozy Imre Kossuth- műsorban többek között fel-
díjas író, a Magyar írók Szö- lép Gregor József, Sinkó 
vetségének elnöke nyitja György, Karádi Judit. Men-
meg az ötvenedik könyvhe- tes József, Nagy Zoltán, a 
tet. Az országos vidéki meg- Szegedi Szimfonikus Zene-
nyitót holnap, szombaton kar, a Juhász Gyula Tanár-
délelőtt Miskolcon, a Rónai képző Főiskola 1. számú 
Sándor Művelődési Központ gyakorló általános iskolájá-
színháztermében tartiák, nak gyermekkórusai. Az iro-
ahol dr. Molnár Ferenc kul- dalmi estet Horváth Zoltán 
turális államtitkár mond be- rendezte, 
szédet. Ma, a megnyitó napján 

Szegeden, a Kárász utcai két író-olvasó találkozóra is 
könyvutcában ma, pénteken sor kerül. Délután fél 3-kor 
déli 12 órakor dr. Csukás az újszegedi szövőgyár dol-
Jstván egyetemi tanár. a gozói László Bencsik Sán-
JATE Bölcsészettudományi dórral találkozhatnak, este 
Karának dékánja mond nyi- 6 órakor az építőipari szö-
tóbeszédet. A programban vetkezet klubjában, a KI_ 
közreműködik Nagy Zoltán SZÖV rendezésében Cseres 
színművész és a Vasutas Tibor lesz az érdeklődők 
művelődési ház zenekara. A vendége. A kiváló íróval 
szegedi könyvutcában tizen- Ilta Mihály irodalomtörté-
két könyvpavilon, a város nész beszélget, 
más részein több felállított Ugyancsak holnap, szom-
könyvsátor kínálja az ünne- baton délután fél 6-kor ren-
pi alkalomra megjelenő 105 dezik meg a szegedi Ifjúsá-
művet, melyek közül több gi Házban a Művelt Nép 
mint nyolcvan magyar szer- Könyvterjesztő Vállalat Volt 
ző alkotása. A szegedi ese- egy szent szándékunk: gyö-
mények sorában ma, pénte- nyörüket irni című zenés 
ken délután 5 órakor Érem irodalmi műsorát, melyet 
és irodalom címmel kama- Móra Ferenc és Móricz 
rakiállítás nyílik a Somogyi- Zsigmond születésének 100. 
könyvtár olvasótermének évfordulója alkalmából állí-
elöterében. Fritz Mihály, tottak össze. A műsort Tar-
Lantos Györgyi, Lapls And- ján Tamás irodalomtörténész 
rás, Máté István, Tóth Sán- szerkesztette és vezeti. Köz-
dor és Tápai Antal írókat- r e működik Kohut Magda, 
költőket megjelenítő érem- ,, y Horváth Fe-
láll í tását Kligl Sándor v e n c ^ 1 vera, norvam 
szobrászművész nyitja meg. renc< Kovács P. József, va-
A kiáljítás június 9-ig na- lamint Poeton együttes. 

Tanácskozott 
az Akadémia 

elnöksége 
A bőségesen rendelkezésre 

álló hazai ásvány, a szocia-
lista országok között már 
létrejött kölcsönösen előnyös 
kooperáció és az ágazat ma-
gas színvonalú szakmai fel-
készültsége szavatolja alu-
míniumiparunk további fej-
lődését, — hangoztatta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elnökségének csütörtökön 
Veszprémben megtartott ülé-
sén Kapolyl László akadé-
mikus, nehézipari miniszter-
helyettes. Mindez egyúttal 
azt Is kielégítően megindo-
kolja, hogy alumíniumipa-
runkat mind a termékszer-
kezet korszerűsítését, mind 
pedig a szelektív fejlesztést, és 
a külgazdasági kapcsolatokat 
tekintve népgazdaságunk ki-
emelt fontosságú ágazatai kö-
zé soroltuk. Az alumínium-
ipar meg is felel e magas 
követelményeknek. 

Az Akadémia elnöksége' a 
magyar alumíniumipar ter-
melését, fejlesztését, s az ez-
zel kapcsolatos kutatásokai a 
helyszínen, a veszprémi aka-
démiai bizottság régiójában, 
tehát azon a területen tanul-
mányoza, ahol gyakorlatilag 
a teljes magyar bauxitbá-
nyászat, alumíniumkohá-
szat és timföldgyártás össz-
pontosul. Az elnökség tagjai 
meglátogatták a Székesfehér-
vári Könnyűfémmüvet, az 
Ajkai Timföldgyárat, majd 
Veszprémben vitatták meg 
azt, hogy milyen segítséget 
nyújhatnak a továbbiakban 
az alumíniumipar fejleszté-
séhez a tudósok. 

Javítják a minőséget, erősödnek a termelői kapcsolatok, 
új gépek Szegeden 

Készül az idei szezonra 
a konzervipar 

A múlt évinél is és az ez Trösztjének vállalatai a szer- hogy a minden piacon jól 

¥ 

Érettségi - félidőben 
Véget értek az írásbelik, keztek, ahol valamelyik fel- már választhatóvá lett törté-

néhány nap múlva kezdőd- sorolt tárgyból felvételizni nelemről, örvendetes, hogy 
nek a szóbelik: félideiéhez kell, egyetlen, az írásbeli az utóbbi időben fokozódni 
érkezett az érettségi időszak érettségi és az írásbeli fel- látszik az érdeklődés e tan-
Szegeden is. A május köze- vételi követelményeit egye- tárgy iránt: idén például 
pén elkezdődött, a négy kö- sítő dolgozatot készítettek, csak a Tisza-parti gimnázium 
zépiskolai évet lezáró „első Ezek értékelésénél természe- 59 érettségizője közül 32-en 
vizsgaidőszak" a városban tesen kissé nehezebb diffe- választották a történelmet, 
mintegy 1400 fiatalt érint, renciálni, hiszen az egyete- Az érettségik és a felvéte-
Június 20-ra pedig a szegedi mekre, főiskolákra köztudo- Hk közötti, régebben sokat 
szakközépiskolákban 933-an, másüan több kell. Viszont hangoztatott „lépéskülönb-
a gimnáziumokban 475-en [gy egységessé váltak a kö- ség" mértékét várhatóan ez 
níokra l o g í t á u L ^ ' í e t vetelmények a különféle fel- évben is tovább csökkenti a 

_ ' j ^ S á b b S hivatalain, sőoktatásl intézmények mind- középiskolai tanárok jelenléte 
papír szerint. ' egyikénél, s mivel ezek a a felvételi bizottságokban. 

A szóbeli vizsgák június tárgyak egyébként is utolsók Néhány éve egyre világosab-
9-én kezdődnek. S mivel az az írásbeli vizsgák sorában bá válik, hogy az érettségi 
írásbeli érettségik május - nagyobb biztonságot kell után alig egy-két héttel már 
22-én befejeződtek, ebben a h0*!' adjanak a már némi felsőoktatási intézmények ka-
„köztes" időben' alkalom vizsga rutinnal is rendelkező, púiban toporgó, leendő hall-
nyílik az írásbeli vizsgák né- valóban felkészült negyedl- gatókra nem vár az a bizo-
hány tapasztalatának vizsgá- késeknek. nyos „oroszlánbarlang", ami-
latára. Idén ötödik alkalom- Érdekes kép alakult ki a tői annyira tartanak. Hiszen 
mai írtak a diákok úgyneve- tizenhárom szegedi közép- — & e z é r t fontos a heiyt-
zett közös írásbelit. Vagyis iskolában a kötelező és a állás az érettségin — csakis 
matematikából, fizikából és választható érettsági tárgyak ás kizárólag a középiskolai 
már két éve biológiából ls esetében. Míg régebben a ta- anyagra lesz szükség a fel-
mindazok, akik olyan felső- nulók könnyebb szívvel le- vételiken is. 
oktatási intézménybe jelent- mondtak a kötelezőből im- D. L. 

Bezárta kapuit a B N V 
dés alapján mélyhűtőket ex- beruházási javait láthatták a 
portál a magyar vállalat, szakemberek és a nagyközön-
Több nyugati céggel is szer- ség. A csaknem 000 ezer lá 
ződést kötöttek, ezek alapján togató mellett számos hazn 
az NSZK-ba speciális moto- és külföldi hivatalos vendé 
rokat, Hollandiába és Olasz- is megfordult a vásáron. A 
országba forgógépeket és ké- érdeklődést mutatja, hogy i 

Néhány újabb üzletkötésre szülékeket szállítanak. vásárnak több mint félszáz 
is sor került. A Kismotor- és Ivan Arhipov, az SZKP külföldi szakújságíró vendé-
Gépgyár a NIKEX Külkeres- Központi Bizottságának tag- Se is volt. 
kedelmi Vállalat NDK-beli ja, a Szuvjetunió Miniszter- _ Vendégeink jól szerve-
partnerével, a Maschinen- tanácsának elnökhelyettese, z e t t vásárt láthattak, gazdag 
exporttal 3,3 millió rubel ér- aki a szovjet párt- és kor- tartalommal. Az elmúlt 
tékű szerződést írt alá vasúti mányküldöttség tagjaként években a beruházási javak 
személykocsiablak-keretek jö- tartózkodik hazánkban, Mar- kínálata látványosan meg-
vö évi szállítására. A Trans- ja i József nek, a Miniszterta- változott. Míg régebben 
elektro több szocialista or- nács elnökhelyettesének tár-
szágbeli partnerével irt alá saságában csütörtökön meg-
megállapodásokat, 5 millió tekintette a tavaszi BNV-t. 
rubel értékben exportra, 6 A Juhász Ádám nehézipari 

államtitkárral és Müller Ist-

évre tervezettnél is több 
zöldség és gyümölcs felvá-
sárlására kötött szerződést a 
termelőkkel a konzervipar, 
a ZÖLDÉRT, a Hungaro-
fruct és a hűtőipar — jelen-
tette be csütörtökön, a Nagy-
kőrösi Konzervgyárban tar-
tott sajtótájékoztatón Miha-
lusz Ferenc, a Konzervipari sítése rendkívül nagy erőfe-

ződésekre alapozottan terme- értékesíthető almaiésűrít 
lésüket átlagosan 10,4 száza- mény-termelést mintegy 3350 
lékkai növelik az idén. A tonnával növeljék, 
rubelelszámolású export 5,5, 
az egyéb export 15,4 száza-
lékkal, a belkereskedelmi ér-
tékesítés pedig 13,2 százalék-
kal lesz nagyobb, mint ta-
valy. Az előirányzatok telje-

A BNV utolsó napján nyi-
tástól zárásig a nagyközöri-
ség látogathatta a vásárt, s 
a csütörtöki 50 ezer látogató-
val csaknem 600 ezren tekin-
tették meg a beruházási ja-
vak seregszemléjét. 

millió rubel értékben import-
ra. Egyebek között motorokat 
szállítanak az NDK-ba ká-
belipari termékekért; üveg-
fonalat, ipari világítótesteket 
vásárolnak csehszlovák cé-
gektől; a lengyel partnerek-
nek kis transzformátorokat, 
bolgár vállalatoknak pedig 
vendéglátóipari gépeket ex-
portálunk. A szovjet 
masimporttal kötött 

Vállalatok Trösztjének ve-
zérigazgatója, a zöldség-gyü-
mölcs koordinációs operatív 
bizottság elnöke. 

A koordinációs bizottság 
elnöke felhívta a figyelmet 
arra, hogy a termelőknek és 
felvásárló, illetve a feldolgo-
zó vállalatoknak egyaránt ér-

szítéseket igényel a konzerv-
gyári dolgozóktól, annál ls 
inkább, mert a múlt évihez 
képest 300-zal csökken a fi-
zikai dolgozók létszáma. 

A konzervipar feldolgozó-
képessége növekszik. A Hat-
vani Konzervgyár paradi-
csomfeldolgozó üzemének re-

deke, hogy jelentősen jobb konstrukciójával, valamint a 
minőségűek legyenek az ér- szegedi és a nyíregyházi 
tékesítésre szánt termékek, gyárban elkészült új, nagy 
Ennek feltételei közé tartozik teljesítményű sűrítőkészülék-
a szerződésekben meghatáro- kel napi 10 000 tonnára nö-
zott átadási ütem megtartá- vekszik a paradicsomíeldol 
sa, a harmonikus együttmű-
ködés is. 

A hazai konzervipar jól 
felkészült a zöldség- és gyü-
mölcsfeldolgozásig idényre. A 
zöldség nyersanyag-szükséglet 

gozó kapacitás. Az uborka-
feldolgozásban eddig gondot 
okozó osztályozás gyorsításá-
ra gépeket bérel a konzerv-
Ipar a termékelt vásárló cé-
gektől. Növelik az üvegzáró 

több mint 7u százalékát automatáit és a hőkezelő be-
olyan gazdaságok fedezik, rendezések számát is. A Sze-
amelyek legalább 5 éves idő- gedi Paprikafeldolgozó Vál-
tartamra kötöttek szerződést lalat és a Kalocsai Paprlka-
a konzervgyárakkal. és Konzervipari Vállalat egy-

A termeltetők és a mező- egy új szárítógépet kap, s e 
gazdasági üzemek számára folyamat gyorsításával csök-
elegendő volt az idő az ken a tárolási károsodás, a 
Hnyagi-műszaki ellátás fel-
tételeinek megteremtéséhez, a 
zöldségvetőmag-ellátás álta-
lában zavartalan volt. Ugyan-
ez mondható el a konzerv-
gyárak felkészüléséről ls. 

veszteség. A paprikaipar más 
új berendezéseket szerel fel 
elsősorban a minőség javítá-
sa érdekében. A Nyíregyházi 
Konzervgyár vajai telepén 
korszerű almalényerő üzem 

A Konzervipari Vállalatok épült, s ezzel lehetővé vált, 

Vakáció 
Vezess baleset nélkül! 

Ülést tartott a megyei KBT 

ván kohó- és gépipari mi-
niszterhelyettessel együtt ér-
kező vendégeket Földes 
László, a HUNGEXPO ve-
zérigazgatója fogadta és ka-
lauzolta. Ivan Arhipov nagy 
érdeklődéssel tekintette meg 
a magyar gépipari vállalatok 
kiállításait, köztük a jármű-
ipar, a szerszámgépipar, a 
híradás-technikai és a számí-

T e c k ~ tóstechnikai ipar bemutatóit. 
szerző- C s ü t ö r t ö k ö r l kereste fel a 

vásárt George Panayotopou-
los görög külkereskedelmi 
miniszter. 

A tavaszi vásár zárónapján 

Tegnap, csütörtökön > dél-
előtt Szegeden, a TIT Ká-

eredmények mellett azonban 
figyelmeztető jelenség, hogy 

rász utcai székházában ülé- a tavalyi év hasonló idősza-
sezett a Csongrád megyei kához képest 11 százalékkal 
Közlekedésbiztonsági Tanács növekedett Idén a köziekedé-
elnöksége dr. Kelemen Mik- si balesetek aránya. Szegeden 
lós vezérőrnagy, a KBT el-
nöke vezetésével. Első napi-
rendi pontként Simon József zaléka 
ügyvezető elnök tájékoztatta 
a testületet a Közlekedésbiz-
tonsági Tanács idei munka 
járói; beszámolva az ifjúság szán. 

és a szegedi járásban történt 
a balesetek mintegy 60 szá-

s az idén újra ki-
emelkedően sok a baleset a 
47-es főút Szeged és Hódme-
zővásárhely közötti szaka-

és a felnőtt lakosság körében 
végzett propagandatevékeny-
ségről. Elmondta, hogy a kö-
zelmúltban a nyári gyermek-
balesetek megelőzése érdeké-
ben több mint hetvenezer 
példányban Vakáció című 

Ezután Kiss Gyula, a 
KPM Szegedi Közúti Igazga-
tóságának főmérnöke tájé-
koztatta az elnökséget a 47. 
számú főközlekedési üt kor-
szerűsítésére tett javaslatok-
ról, valamint a 45. számú út 

kiadványt jelentetett meg a szentesi átkelési szakasza 
KBT, amelyek szétosztása 
ezekben a napokban törté-
nik meg a kisiskolások kö-
rében. Eredményként érté-
kelte, hogy a Vezess baleset 
nélkül! versenymozgalomban 
egyre több vállalat és intéz-
mény vesz részt. A legutóbb 
értékelt időszakban megyénk 
vállalatai már több mint öt-
ezer gépjárművel neveztek 
be, s ezek közel kétmillió 
kilométert teljesítettek. Az véget. 

forgalmi rendjének kidolgo-
zás alatt álló terveiről. 

Az elnökség a két napi-
rendi pont megvitatása után 
javaslatokat fogadott el, 
amelyeket a megyei Közle-
kedésbiztonsági Tanács eljut-
tat az illetékes tanácsi szer-
vekhez és útügyi hatóságok-
hoz. A tanácskozás dr. Kele-
men Miklós zárszavával ért 

termékváltás inkább a fo-
gyasztási cikkeknél volt ta-
pasztalható, most ez a ter-
melőeszközökre is jellemzővé 
vált. Ujabban a vásár ter-
mékskálájának 40—60 száza-
léka évről évre kicserélődik. 

— A hazai ipar és a szo-
cialista országok kiállítói a 
mostani termékbemutatót a 
KGST jubileuma jegyében 
rendezték. A közös fejlesztés-
sel, gyártással készült gépe-
ken, berendezéseken ezt a 
tényt külön ls jelezték. 

— Elsősorban a magyar 
népgazdaság eredményeinek 
elismerése, de a vásár te-
kintélyének is tulajdonitható 
a rendkívül nagy külföldi 
érdeklődés. Bár a kiállítási 
terület növekedett, a hely-
hiány változatlanul gond. 

Földes László, a HUNGEXPO M é g s e m g o n d o I u n k s o k k a l 
vezérigazgatója nyilatkozatot t ö b b ü j p a v U o n l é t e s í t é s é r e , 
adott az MTI munkatársának: i n k á b b a r r a t ö r e k s z ü n k , h o g y 

Az elmúlt kilenc napban meg több szakosított bemuta-
27 ország és Nyugat-Berlin tót szervezzünk — fejezte be 
több mint 1800 kiállítójának nyilatkozatát Földes László. 

Az oktatás érdekében 
Az oktatásügy fejlődésével zökkenőmentesen az 

évről évre nagyobb szerep- tás. 
hez jutnak a nevelő-oktató Kapcsolatukat az 

okta-

inté=-
a leg-munkában a nem pedagógu- m é n v v e z e tS i v e l és 

t 6 C h n Í - több iskolában a pedagógu-kusok, a laboránsok, az au- s o k k f l i „ kni^nns. mo.K. 

í f f t S d T T S S S tiSZTitSZ 
szakembereid a fiztáai f o f t a r , a l m a s a munkakapcsolat szakemberek, a fizikai dol- a n e v e iök és az alkalmazot-
gozók. A szakszervezeti tag- tak között az óvodákban és a 
ság több mint egyharmadát bentlakásos intézményekben. 
adják — állapította meg A diákok többsége Is ér-
helyzetüket csütörtöki ülésén t é k e l i é s becsüli a munká-
a Pedagógusok Szakszerve- j g g -
zetének elnöksége. 

Az említettek, valamint a 
konyhai dolgozók, takarítók, 
a fűtők, a hivatalsegédek, a 
dajkák, a gondozónők. az 

nak az eddigieknél lobban 
kell figyelniük arra, hogy az 
Ifjúság nevelésében minde-
nütt társaik legyenek a fizi-
kai dolgozók, és a fiatalok 
az ő tevékenységükön ke-

élelmezésvezetők, és sokan resztül is tanulják meg job-
mások lelkiismeretes mun- ban megbecsülni a fizikai 
kája nélkül aligha folyhatna munkát. (MTI) 

f 


