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Hazaérkezett Bulgáriából a magyar 
párt- és kormányküldöttség 

Főszezon 
a Konzervgyárban 

Kádár Jánost a Ferihegyi repülőtéren Németh Károly üdvözli (Fotó: Tóth István — 
telefotó—KSJ 

A dinamikusan fejlődő 
magyar—bolgár gazdasági 
kapcsolatok alakulásában 
számottevő szerepet játszó 
intézményt keresett fel szer-
dán délelőtt a Kádár János 
vezette * magyar p á r t , és 
kormányküldöttség. Az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkárát és a tár-
saságában levő Todor Zsiv-
kovot, a BKP Központi Bi-
zottságának első titkárát, az 
Államtanács elnökét nagy 
tapssal köszöntötték a szó-
fiai elektromos és motoros 
targonca tervező intézet ka-
pujában összegyűlt dolgo-
zók. 

A vendégeket Toncso Sak-
rov gépgyártási miniszter 
kalauzolta végig a kísérleti 
műhely gépsorai, s a labo-
ratórium műszerei között. 

Kádár János nagy érdek-
lődéssel figyelte a gépeket 
„gyötrő" próbapadokat: 
minden targoncát, mielőtt 
az intézetet elhagyja, ala-
pos terheléssel vizsgáltat-
nak. A jó minőséget bizo-
nyítandó, a magyar vendé-
geknek megmutatták azokat 
a klímakamrákat is. ame-
lyekben a legszélsőségesebb 

hőmérséklet-ingadozásokat 
is állniuk kell a szállító-
emelő berendezéseknek. A 
legtöbb típus a magyar gyá-
rakban, üzemekben is jól 
ismert. Még egy rögtönzött 
termékszemle a csaknem 
ezer embert foglalkoztató in-
tézet udvarán, a legújabb 
konstrukciók mozgékonysá-
gát, „tudását" mutatták be a 
magyar vendégeknek. 

Ivan Karaivanov, a párt-
bizottság titkára és Georgi 
Georgiev igazgató tájékoz-
tatta a magyar küldöttséget 
az intézet tevékenységéről, 
az ott dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek ala-
kulásáról. Az intézet mun-
kásai ajándékkal búcsúztak: 
átnyújtották Kádár János-
nak a legújabb konstrukció-
juk, a Rekord—2 elnevezésű 
targonca makettjét. Kádár 
János és a magyar pár t- és 
kormányküldöttség látogatá-
sának emlékét az intézet 
vendégkönyvébe bejegyzett 
sorok őrzik. 

Délben a bojanai reziden-
cián aláírták a m a g y a r -
bolgár kulturális és tudomá-
nyos együttműködési megál-
lapodást. A dokumentumot 
— amely újabb lendületet 

ad a tárgyalások során ís 
kedvezően fejlődőnek érté-
kelt kulturális, tudományos 
kapcsolatainknak és együtt-
működésünket további terü-
letekre terjeszti ki — Púja 
Frigyes és Petr Mladenov a 
két ország külügyminisztere 
látta el kézjegyével. 

Eredményekben gazdag, a 
testvéri magyar—bolgár ba-
rátságot minden mozzanatá-
val újólag demonstráló hi-
vatalos, baráti látogatását 
befejezve szerdán délután 
elutazott Szófiából a Kádár 
János vezette magyar párt-
és kormányküldöttség. 

A delegációt a zászlódísz-
be öltözött szófiai repülőté-
ren ünnepi külsőségek között 
búcsúztatták. Ott volt To-
dor Zsivkov, a Bolgár Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottságának első titkára, az 
Államtanács elnöke. Sztan-
ko Todorov, a Bolgár Kom-
munista Párt Központi Bi-
zottsága Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnöke, megjelentek a 
BKP KB Politikai Bizottsá-
gának tagjai, a Központi Bi-

zottság titkárai, az Államta-
nács vezető tisztségviselői, a 
kormány tagjai. Jelen volt 
Vlamidir Videnov, a Bolgár 
Népköztársaság budapesti 
nagykövete és a bolgár poli-
tikai, társadalmi élet szá-
mos vezető közéleti szemé-
lyisége. Sebestyén Jenöve 1, 
hazánk szófiai nagyköveté-
vel az élen megjelentek a 
búcsúztatásnál a magyar 
nagykövetség diplomatái és 
a szófiai magyar kolónia 
tagjai. 

A csapatzászlóval fölsora-
kozott katonai díszalakulat 
parancsnoka jelentést tett 
Kádár Jánosnak. Elhangzott 
a magyar és a bolgár him-
nusz, majd az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára, Todor Zsivkov társa-
ságában, ellépett a katonák 
sorfala előtt és köszöntötte 
az alakulatot. A magyar de-
legáció elbúcsúzott a bolgár 
vezetőktől, a Szófiában dol-
gozó magyaroktól, az egybe-
gyűlt szófiaiaktól. A bolgár 
főváros lakosságának képvi-
selői melegen ünnepelték 
Kádár Jánost, éltették a 
bolgár—magyar barátságot. 

A repülőgépbe beszálló 
vendégeknek úttörők nyúj-
tottak át virágcsorokat. To-
dor Zsivkov meleg, baráti 
öleléssel, szívélyes kézszorí-
tással még egyszer elbúcsú-
zott Kádár Jánostól, majd a 
magyar küldöttség TU—134-
es különgépe — amelyet a 
határig a bolgár légierő 
vadászgépköteléke kísért — 
a magasba emelkedett. 

Szerdán hazaérkezett a 
Magyar Népköztársaság párt-
ás kormányküldöttsége, 
amely Kádár Jánosnak. a 
Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottsága el-
ső titkárának vezetésével a 
Bolgár Kommunista Párt 
Központi Bizottságának, a 
Bolgár Népköztársaság Ál-
lamtanácsának és Miniszter-
tanácsának meghívására hi-
vatalos, baráti látogatást tett 
Bulgáriában. A küldöttség 
tagjai voltak: Lázár György, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnöke, Gyenes And-
rás, a Központi Bizottság 
titkára, Púja Frigyes, a 
Központi Bizottság tagja, 
külügyminiszter. A küldött-
ség kíséretében volt Hor-
váth László, a Központi Bi-
zottság tagja, az Országos 
Tervhivatal elnökhelyettese, 
Fodor László, Varga István, 
a KB osztályvezető-helyette-
sei, Roska István külügymi-
niszter-helyettes, Tordai Je-

, nő külkereskedelmi minisz-
terhelyettes és Tóth Elek, a 
Külügyminisztérium cso-
portfőnöke. 

A pár t - és kormánykül-
döttség fogadására a Feri-
hegyi repülőtéren .megjelent 
Aczél György, Németh Ká-
roly, Óvári Miklós. az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai, Brutyó János, 
az MSZMP Központi Ellen-
őrző Bizottságának elnöke, 
Borbély Sándor, Győri Im-
re és Havasi Ferenc. az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkárai, Keserű Já-
nosné és Pullai Árpád, a 
Központi Bizottság és a kor-
mány tagjai, Berecz János, 
a Központi Bizottság kül-
ügyi osztályának vezetője és 
Rácz Pál külügyi államtit-
kár. Jelen volt Vaszil Baev, 
a Bolgár Népköztársaság bu-
dapesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője. 

A magyar testnevelés és sportmozgalom helysetéről 

Országos kommunista sportaktíva 
Kommunista sportaktívára 

gyűltek össze tegnap, szerdán 
a Magyar Néphadsereg Mű-
velődési Házában mindazok, 
akik az ország testnevelésé-
ben a sportmozgalmában ér-
dekeltek. 

A kommunista sportaktíva 
résztvevőit, köztük az elnök-
ségben helyet foglaló Bor-
bándi János miniszterelnök-
helyettest, Rácz Sándor, az 
MSZMP KB osztályvezetője 
üdvözölte, majd felkérte Ko-
rom Mihályt, az MSZMP KB 
titkárát, hogy tartsa meg a 
testnevelési és sportmozga-
lom helyzetével, fejlesztésé-
nek feladataival, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottsága 1979. március 
27-i határozatával foglalkozó 
referátumát. (Korom Mihály 
beszédét lapunk 6. oldalán 
ismertetjük.) 

A következő napirendi 

pontként korreferátumok és 
hozzászólások következtek. 

Az országos kommunista 
Sportaktíva résztvevői fel-
szólalásaikban és a vitában 
teljes képet formáltak a 
testnevelési és sportmozga-
lom eredményeiről. felhív-
ták a figyelmet arra. hogy 
az ifjúság és a sport egy-
mástól elválaszthatatlan, 
többször is szó esett az 
Edzett ifjúságért tömeg-
sportmozgalom jelentőségé-
ről, és azon belül arról, hogy 
milyen fontos a tanuló és 
dolgozó fiatalok még hatá-
sosabb mozgósítása, az irá-
nyításban a KISZ. illetve 
szakszervezeti bizottságok 
együttműködése, a lányok és 
fiatalasszonyok fokozottabb 
bevonása. 

Az iskolai testnevelés és 
sport helyzetét elemezve a 
sportaktíva foglalkozott az-

zal, hogy nagy lemaradás, 
kellett behozni, mert a ta-
nulók mozgáslehetőségeinek, 
versenyzési alkalmainak fej-
lesztése, illetve növelése ér-
dekében a hetvenes évek 
elejéig keveset tettek. 

Az élsportolók nevében 
felszólalók a társaik és ma-
guk erőfeszítéseiről, gond-
jairól és céljaikról beszéltek-
Szó esett a vidék sportjáról, 
a sportpolitikai célok végre-
hajtásában érdekelt tanácsi 
dolgozók erőfeszítéseiről, az 
úgynevezett alapsportágak, 
tehát az úszás és az atlétika 
helyzetéről, a két sportág 
fejlődését elősegítő állásfog-
lalások tapasztalatairól, a 
bázisszervek és a sportegye-
sületek együttműködéséről. 
Továbbá arról is, hogy a 
szakszervezetek munkájában 
az érdekvédelem egyik fon-

(Folytatás a 6. oldalon.) 

A Szegedi Konzervgyárban 
megkezdődött a zöldborsó fő-
szezonja, amely körülbelül 
másfél hónapig tart. Ügy 
tervezték a gyárban, hogy 
az idén 1150 vagon borsó-
szemet raknak el üvegekbe, 
vagy dobozokba, és többsé-
gét külföldre szállítják. In-
duláskor még a nyár eleji 
aszály zavarta meg a nor-
mális munkamenetet, mivel 
hirtelen „rájuk ömlött" a 
zöldborsó. Ezért segítséget 
kértek a közeli konzervgyá-
raktól, hogy oda is átszál-
lítsanak napi néhány vagon-
nal. Most. hogy az idő esős-
re fordult, és mérséklődött a 
kánikula, talán sikerül a ter-
vezett ütemet tartani, s 
akkor naponta 20—22 vagon 
borsószemet képesek feldol-
gozni. 

A feldolgozó géppark rend-

ben működik, a szovjet 
gyártmányú gépeken, az au-
tomata dobozzáró soron per-
cenként 160 darab egy ki-
logrammos dobőzt továbbíta-
nak, de a két szalagon dol-
gozó és üvegeket záró gép-
sornak is ugyanennyi a tel-
jesítménye. A borsófeldolgo-
zásnál is legnagyobb gond 
a munkaerő hiánya, ezért a 
gyár vár ja a diákokat, akik-
nek 9 forintos órabért és 
heti száz forint jutalmat 
ajánlanak. A feldolgozó so-
rok végéről azonnal a cso-
magolóba viszik és karton-
dobozokba rakják a borsó-
val teli üvegeket, majd kés-
lekedés nélkül vagonokba, 
hogy útnak indulhassanak 
a Szovjetunióba, a szegedi 
gyár legnagyobb vásárlói-
hoz. 

A Ket zarogepen percenkent 160 darab borsóval teli üveg 
fut keresztül 

Korszerűsítették a rakodólapokra kerülő csomagolást 

Acs S. Sándor (elvétele! 

Kartonokban a borsó, indulhat 


