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VILÁG PRCH-ETÁRJAI. E G Y E S Ü L J E T E K ! 

A pedagógusok szegedi to-
vábbképző fórumának elő-
adásait tizenhatodszor ren-
dezi meg az idén a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társu-
lat. A kilencnapos kurzus 
címe, központi témaköre: 
„Az oktatástechnológia elmé-
lete és gyakorlata." A nagy 
múltú nyári egyetemre ösz-
szesen 340 pedagógus érke-
zett Szegedre, 

A XVI. Pedagógiai Nyári 
Egyetem ünnepélyes megnyi-
tóját tegnap, kedden tartot-
ták meg a Biológiai Köz-
pont előadótermében. Az ün-
nepségen a megye és a vá-
ros párt- és állami testüle-
teinek képviseletében ott 
volt dr. Végh Gyula, a me-
gyei, Kormányos András, a 
városi pártbizottság munka-
társa, Bányainé dr. Birkás 
Mária, a városi tanács elnök-
helyettese, Barna László, a 
megyei tanács osztályvezető-
helyettese. Részt vettek a 
megnyitón a TIT országos 
központjának, a szegedi fel-
sőoktatási intézményeknek a 
képviselői, ott volt Ökrös Já-
nos, a Pedagógusok Szak-
szervezetének megyei t i tkára. 

A tizenhatodik évfolyamá-
hoz érkezett nyári egyetem 
életre hívásában, szervezésé-
ben, az oktatáspolitika és az 
iskolaügy aktuális kérdéseit 
tárgyaló tematikák meghatá-
rozásában 15 éve kiemelkedő 
munkát végez dr. Ágoston 
György tanszékvezető egye-

temi tanár , a pedagógus-
továbbképző fórum igazgató-
ja, a TIT megyei szervezete 
pedagógiai szakosztályának 
vezetője. Ezért a tevékeny-
ségért a Társulat által ado-
mányozható legmagasabb ki-
tüntetést, a Bugát fái-em-
lékérmet kapta. Dr. Ágoston 
Györgynek a megnyitóünnep-
ségen adta át az emlékérmet 
és a vele járó diplomát dr. 
Ádám György akadémikus, a 
TIT országos elnöke. A József 
Attila Tudományegyetem és 
annak rektora nevében dr. 

Kristó Gyula rektorhelyettes 
köszöntötte dr. Ágoston 
Györgyöt, méltatva tudomá-
nyos és közéleti tevékenysé-
gét. m a j d a kitüntetet t kö-
szönte meg az elismerést. 

A pedagógiai egyetemet 
dr. Kiszely György nyugal-
mazott egyetemi tanár . a 
TIT meéyei szervezetének el-
nöke nyitotta meg, beszédé-
ben rámutatva az idei téma-
kör fontosságára és időszerű-
ségére. (A nyári egyetem to-
vábbi programjairól tudósí-
tás lapunk 5. oldalán.) 

SZÓI elnökségének ülése 
A SZOT elnöksége kedden, szefüggő szakszervezeti ten-

tegnap megtárgyalta az nivalókról. Az ülésen részt MSZMP Központi Bizottsága vett és felszólalt Fock Jenő, június 29-i ülésén elhatáro-
zott fe ladatokat és állást a z MSZMP Politikai Bizott-

j foglalt a végrehajtással ősz- ságának. tagja is. (MTI) 

Ösztönzés a jobb munkára 
Valamennyi termelőhelyen nél, a varrodákban és a be-

bevezették a minőség sze- fejező részlegekben egyaránt, 
rinti bérezést a Fékon Ru- Emelkedett az egyenlete-
házati Vállalatnál. A meg- sen jó színvonalú munká t 

ják, nem dolgoznak r a j tuk 

Somogyi Károlyne itivotele 
A megnyitó elnökségében dr. Ágoston György megköszöni 

a kitüntetést 

' ermelt mennyiséghez igazo- , , 
dó alapbéreket a jó munká t v e 3 z o dolgozók keresete is. 
jutalmazó minőségi prémium Megtakarí tást is elértek az-
tetézi meg. zal, hogy az anyaghibás 

Az ú j bérrendszer hatásá- munkadarabokat visszatart-
ra a vállalat tíz gyárában, 
illetve üzemében átlagosan 
10—15, de van, ahol 20 szá- h l a b a . 
zalékkal is csökkent a mi -
nőségi hibák miat t vissza-
vetett munkadarabok száma. 
Egyidejűleg mintegy 1 szá-
zalékkal nőtt az első osztályú 
íruk részaránya. Három hó-
lap ' tapasztalata igazolta: 
érdemes volt bevezetni az 
egyéni ösztönzés ú j formá-
ját a szabászatban, a gép-

termekben, a ragasztógépek-

anyanyelvi 
tanfolyam 

Sárospatakon 
A Magyarok Világszövet-

sége és Sárospatak város ta-
nácsa közös szervezésében 
kedden nyitották meg az ősi 
iskolavárosban a külföldi 
magyarok középiskolás korú 
gyermekei számára szerve-
zett nyolcadik nyári anya-
nyelvi tanfolyamot. A tábo-
rozáson. amelyre évről évre 
nagyobb számban érkeznek 
a magyar nyelvtudásukat 
tökéletesíteni kívánó fiata-
lok, az idén több mint nyolc-
vanan vesznek részt, köztük 
egy núsztagú kanadai ma-
gyar néptánccsoport tag-
jai is. 

Hazánkba látogat 
a belga külügyminiszter 
Henri Simonét belga kül- július 18-án, szerdán hivata-

ügyminisztgr Púja Frigyes los látogatásra JMagyaror-
külügyminiszter meghívására szágra érkezik. (MTI) ' 

Kádár János fogadta 
llie Verdetet 

Befejeződtek a magyar—román hivatalos 
megbeszélések — Közlemény 

Kádár János, az MSZMP KB első titkára kedden fogadta a Román Szocialista Köz-
társaság hazánkban tartózkodó miniszterelnökét, l l ie Verdetet 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspár t Köz-
ponti Bizottságának első t i t-
ká ra tegnap, kedden az 
MSZMP KB székházában fo-
gadta llie Verdetet, a Ro-
mán Szocialista Köztársaság 
miniszterelnökét, az RKP 
Központi Bizottsága Politi-
kai Végrehaj tó Bizottságá-
nak tagját , aki hivatalos, ba-
ráti látogatáson tartózkodik 
hazánkban. Az őszinte, elv-
társi légkörű megbeszélésen 
áttekintették a két párt , a 
két ország közötti együt tmű-
ködés helyzetét, az 1977. évi 

debreceni és nagyváradi leg-
felsőbb szintű találkozón 
meghatározott feladatok vég-
rehaj tásának időszerű kér-
déseit. 

A megbeszélésen ott volt 
Lázár György, a Miniszter-
tanács elnöke. 

A magyar—román hivat'a-' 
los tárgyaiásók az Ország-
házban folytatódtak Lázár 
Györgynek és llie Verdet-
nek vezetésével. A hivatalos 
tárgyalások befejeztével Lá-
zár György és llie Verdet 
jegyzőkönyvet ír t alá, amely-

ben rögzítették a tárgyalá-
sok eredményeit és megha-
tározták a két ország együtt-
működésének, mindenek-
előtt a gazdasági kapcsola-
tok fejlesztésének soron kö-
vetkező feladatait . 

A hivatalos magyar—ro-
mán .. kormányfői tárgyalá-
sokról közleményt adtak ki. 
(Ezt lapunk 2. oldalán is-
mertetjük.) 

Hivatalos programját be-
fejezve llie Verdet feleségé-
vel együtt néhány napos pi-
henésre a Balatonra utazott. 

Megnyílt a pedagógiai 
nyári egyetem 

Bauxit 
Iharkút 
alatt 

Hat nagy tel jesí tményű ku-
tató fúrógép foglalta el a ta-
valy még fa luként jelzett te-
lepülés, Iharkút helyét. A 
kis lélekszámú település la-
kóit nagy körültekintéssel — 
anyagi kártérítéssel — a kör-
nyező falvakba, városokba 
telepítette át a Bakonyi 
Bauxitbánya Vállalat. 

A bauxi tkutatók jó minő-
ségű, könnyen és gazdaságo-
san kitermelhető ércet leltek 
a falu alatt. A nagy meny-
nyiségű ércet külszíni fej tés-
sel — tehát nagyobb beru-
házás nélkül — hozhat ják 
felszínre. A bányászkodást 
már megkezdték. 

Ülést tartott az MSZMP 
Szeged városi bizottsága 

A Magyar Szocialista 
Munkáspár t Szeged városi 
bizottsága tegnap délután — 
Berta István t i tkár elnökle-
tével — kibővített ülést 
tartot t a Kálvin téri szék-
házban. Az ülésen részt vett 
Szabó Sándor, a Csongrád 
megyei pártbizottság t i tkára 
és Gerencsér Ferenc, a Köz-
ponti Bizottság munkatársa . 

Első napirendi pontként 
Török József, a városi pár t -

bizottság első t i tkára tartot t 
részletes tájékoztatót az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának 1979. június 29-i ülé-
séről. Az elhangzottakat az 
ülés résztvevői egyhangúlag 
tudomásul vették. 

Végül a pártbizottság Ber-
ta István előadásában írásos 
és szóbeli tájékoztatót, ha -
gyott jóvá a gazdaságpoliti-
kai feladatok idei első félévi 
teljesítéséről. 

Tárgyalt a szegedi 
járás! pártbizottság 

Andrej Gromiko 
magyar 

kitiinlelése 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa a magyar és 
a szovjet nép barátságának 
erősítése, a béke és a szo-
cializmus ügyének előmoz-
dítása terén szerzett érde-
meiért 70. s zü l e t é snap j a ' a l -
kalmából a „Béke és Bará t -
ság Érdemrenddel" tüntet te 
ki Andre j Gromikót, a Szov-
jetunió külügyminiszterét. 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
t i tkára távira tban köszön-
tötte Andrej Gromikót 70. 
születésnapja és magyar k i -
tüntetése alkalmából. 

P ú j a Frigyes külügymi-
niszter levélben fejezte ki 
jókívánságait Andre j Gromi-
ko szovjet külügyminiszter-
nek 70. szüie 'ésnapján. , 

* 
Szovjet pár t - és állami 

vezető testületek Lenin-
renddel, va1 amint másodszor 
a Sarló és Kalapács Érdem-
érem aranycsillagával tünte t -
ték ki az SZKP és a szov-
jet állam szolgálatában szer-
zett kimagasló érdemeiért 
70. születésnapja alkalmából 
Andre j Gromikót. 

Tegnap Szegeden, a járási 
hivatal tanácskozótermében 
kibővített ülést tartot t az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottsága. Részt vett a testü-
let munká jában Németi Ist-
ván, az MSZMP KB alosz-
tályvezetője és dr. Tamasi 
Mihály, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
osztályvezetője. Meghívták 
az ülésre a községi pártbi-
zottságok, pártvezetőségek és 
a járási pártbizottság köz-
vetlen irányítása alá tartozó 
alapszervezetek ti tkárait , va-
lamint a községi tanácselnö-
köket és a mezőgazdasági 
szövetkezetek elnökeit is. 

Szabó Lajosnak, a járási 
pártbizottság t i tkárának el-
nöki megnyitója után Jáhni 
László, a járási pártbizottság 
első t i tkára mondott ' szóbeli 
tájékoztatót az MSZMP KB 
1979. június 29-i üléséről és 
az, 1979. évi gazdaságpoliti-
kai cselekvési program vég-
reha j tásának első félévi ta-
pasztalatairól. E napirendi 
pont v i tá jában részt vett. 
Németi István, Révész Fe-
renc, az ópusztaszeri Árpád 
vezér Tsz elnöke. Simon La-
jos, a Szegedi Állami Gaz-
daság nyugalmazott igazga-
tóhelyettese, Talpai János, a 
tiszasziget-újszentiváni köz-
ségi tanács elnöke és Bozsó 
István, a zákányszéki Egyet-
értés Szakszövetkezet el-
nöke. 

A testület tudomásul vette 
a Központi Bizottság ülésé-
ről szóló tájékoztatót és el-
fogadta a járási gazdasági 
cselekvési program végre-
haj tásáról szóló jelentést. 

A második napirendi pont 
volt: Jelentés a szövetkezeti 
parasztság gazdasági, politi-
kai, tudati fejlődéséről, a 
politikai munkáról és a pár t -
szervezetek tevékenységéről. 
Az írásos előterjesztéshez 
Szabó Lajos fűzött szóbeli 
kiegészítést. A vitában fel-
szólalt Kálmán Ferenc, a 
zsombói községi pártvezető-
ség t i tkára, Vecsernyés Fe-
renc, a pusztamérges! Riz-
ling Tsz elnöke, Gál Jenő, a 
bordányi Előre Szakszövet-
kezet elnöke, Csamanffó Mi-
hály, a röszkei községi ta-
nács elnöke, Tóth Károlyné 
a pusztaszeri Hét vezér Tsa 
nyugdíjas növénytermesztő-
je és dr. Tamasi Mihály. A 
vitát Szabó Lajos foglalta 
össze. A jelentést és a ha tá -
rozati javaslatot a pár tb i -
zottság egyhangúlag elfo-
gadta. 

A testület végül elfogadta 
az MSZMP szegedi járási 
végrehaj tó bizottságának 
1979. második félévi mun-
katervét. A pártbizottsági 
ülés K-asznai Mihálynak, a 
járási pártbizottság osztály-
vezetőjének zárszavával ért 
véget. 
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