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H a t e z e r f i a t a l 

érkezett Szegedre 
Megkezdődtek az ifjúsági napok 

Fiatalok érkezése a szegedi Nagy állomásra 

Az ifjúsági napok megnyitója 

Az igazi barátságok az 
ember i f júkorában köt te tnek; 
az i f júság találkozói ezért 
jelentősek és emlékezetesek. 
Szegeden 13. éve ad találko-
zót egymásnak az ország fia-
talsága — azoknak, akik a 
kezdetekkor itt voltak, Sze-
ged talán m á r emlék. A 
m a i a k n a k . . . 

országbői és az NSZK-ból. 
Miközben a csoportok a vá-
ros kollégiumaiban elfoglal-
ták szálláshelyeiket, a Tisza-
parton felállított színpadon 
Zene-zene címmel discó-
műsor kezdődött. A Dugonics 
téren információs pavilon 
nyilt, ahol az érdeklődők 
reggeltől estig mindent meg-
tudhatnak a július 30-ig tar-
tó ifjúsági napok program-
jairól, eseményeiről. Ugyan-
itt három napon át emblé-
más „SZIN-saDkákat", színes 
tr ikókat árusítanak. 

Az első szerelvény fél t2 
előtt néhány perccel gördült 
be pénteken, tegnap a sze-
gedi Nagyállomásra. Egymás 
után sorra befutot tak a kü-
lönvonatok: hamarosan több 
ezer fiatal népesítette be a 
pályaudvart . A vendégeket a 
MÁV KISZ-esei fogadt ik . A 
legnépesebb csoport Borsod 
megyéből érkezett — 550 fiú 
és leány —. de szép számmal 
jöttek Győrből, Szolnokról, 
valamint Hajdú-Bihar , Sza- színpad nézőterén, az 
bolcs-Szatmár és Vas megyé- Gárda fúvószenekara 

Már kora délután több 
százan elindultak a Tisza-
hídon át Újszegedre a 
13. szegedi if júsági napok 
ünnepélyes megnyitójára. 
Amíg a fiatalok elhelyezked-
tek az újszegedi szabadtéri 

I f j ú 
in-

ból is. A nap folyamán a dulókat játszott. A vendége-
többi megyékből hét külön- ket Vastag Györgyi, a KISZ 
autóbusz szállította Szegedre Szeged városi bizottságának 
a t izenharmadik ifjúsági na- t i tkára üdvözölte. Részt vett 
pok résztvevőit. A hazaiakon a megnyitón Horváth Árpád, 
kívül 1100 külföldi vendég az MSZMP KB munkatársa, 
látogatott el a találkozóra: Szögi Béla, a megyei pártbi-
a legtöbben a Szovjetunióból zottság osztályvezetője dr. 
— 250-en —, ezenkívül Len- Székely Sándor, a Szeged vá-
gyelországból, Jugoszláviából, rosi pártbizottság titkára, 
Romániából, illetve Francia- Szabó G, László, a megyei 

tanács elnökhelyettese, Bá-
nyainé dr. Birkás Mária, a 
városi tanács elnökhelyette-
se, Tóth Zsuzsanna, a me-
gyei KISZ-bizottság t i tkára, 
Novákné Halász Anna, a vá-
rosi KISZ-bizottság első tit-
kára, Osz Károly, a Hazafias 
Népfront megyei t i tkárhe-
lyettese, Kulcsárné Kiss Pi-
roska, a Hazafias Népfront 
városi t i tkára, Fillep János, 
az Expressz If júsági és Diák 
Utazási iroda igazgatóhelyet-
tese és Mihalik Ferenc, az 
MHSZ megyei t i tkára. A ta-
lálkozót dr. Nagy Sándor, a 
KISZ KB t i tkára nyitotta 
meg. A szegedi i f júsági na-
pok hosszú évek óta az or-
szág egyik legrangosabb és 
legfontosabb if júsági rendez-
vénye — mondotta. — A ta-
lálkozó tar ta lmas kulturál is 
és politikai programjai mel-
lett a lkalmat ad több ezer 
fiatal ismerkedéséhez, bará t -
kozás á hoz. 

Az ünnepség után szegedi 
együttesek, énekesek műsorát 
lá that ták az érdeklődők. A 
Fanti és a Western-folk 
együttes után Nagy Bandó 
András, Torma László és az 
EDOSZ Szeged néptáncegyüt-
tese szórakoztatta a közönsé-
g e t Este a Vidia if júsági 
klubban karatebemutatót , a 
postaklubban discót, a hét 
elején felavatott DÉLÉP-
klubban pedig zenés műsort 
tartottak. Akik a JATE-klu-
bot keresték föl Sar t re : Zárt 
tárgyalás című darabjá t te-
kinthet ték meg az egyetemi 
színpad előadásában. Az If-
júsági Házban dzsesszfeszti-
vál kezdődött az East, a Hot-
jazz és a Jazz-lmpex együt-
tes közreműködésével. A sza-
badtéri játékokon Verdi: A 
végzet hata lma operá já t sok 
száz fiú és lány nézte meg. 
A találkozó résztvevőinek este 
tíz órától az újszegedi ker t -
moziban a Rosszemberek cí-
mű színes magyar kalandfi l-
met vetítették. A tegnapi 
kul turál is programokat hat-
ezer hazai és külföldi fiatal 
nézte végig. A hétfőig ta r tó 
rendezvénysorozat ma, szom-
baton folytatódik. 

0 Holland Kommunista Pár! 
elnökének látogatása Szegeden 

Képünkön: az üzemlátogatás egyik helyszínén a vendégek és kíséretük. (Fotó: 
Enyedi Zoltán) 

Henk Hoekstra, a Holland Kommunista 
Pár t hazánkban tartózkodó elnöke és fele-
sége Szegedre lá togatot t Dr. Komócsin 
Mihály, a megyei pártbizottság első t i tká-
ra fogadta őket. majd megbeszélést tar tot-
tak a megyei pártbizottság épületében, ez-
után a vendégek a megyei pártbizottság 
első t i tkárának társaságában a Szegedi Sza-
lámigyár és Húskombinát központját ke-
resték fel. 

Először az üzemet látogatták meg. m a j d 

megbeszélésre került sor az üzem köz-
pontjában. Lobkovitz Sándor, a kombinát 
termelési és kereskedelmi igazgatóia. Kiss 
Ferenc vszb-ti tkár és Juhász István mű-
szaki-termelési igazgató táiékoztatta a lá-
togatókat. Délután a vendégek Szegeddel, 
annak nevezetességeivel ismerkedtek. Este 
pedig megtekintették a Szegedi Szabadtéri 
Játékok előadását, Verdi: A végzet hatal-
ma című operáját . 

Korszerűsödik a vasútirányítás 
Körzeti üzemfőnökség alakult 

A vasút korszerűsödésének 
valamennyien tanúi vagyunk. 
Ma már nem gőzösök von-
tatta szerelvényeken uta-
zunk; a vonatablakból kinéz-
ve pedig l á tha t juk : sok állo-
máson konténerben várako-
zik az áru. hogy eljusson a 
megrendelőhöz. A vasutasok 
többsége is lényegesen ma-

Vendégek a szabadtérin 

Acs S. Sándco- fe lvéte le i 
Verdi: A vcgzet ha ta lma című operájának tegnap esti elő-
adására Szegedre érkezett Biszku Béla. az MSZMP Politi-
kai Bizottságának tagja, valamint Henk Hoekstra, a Holland 
Kommunista Pár t elnöke. A vendégek a város -párt- és ál-
lami vezetőinek társaságában megtekintették az operát. 

Képünkön: Biszku Béla a nézőtéren 

gasabb képzettséggel rendel-
kezik, mint akár egy évtized-
del ezelőt t A korszerűsödés-
nek természetes velejárója a 
vasút szervezetének moderni-
zálása. Eddig a kereskedelmi, 
a forgalmi és a vontatási 
szakszolgalatok egymás mellé 
rendelt viszonyban voltak. A 
MÁV vezérigazgatósága fel-
ismerte, hogy ez a vezetési 
rend ma már nem felel meg 
a követelményeknek. Üzem-
főnökségek szervezését hatá-
rozta eL A cél: működjenek 
eredményesebben együtt a 
szállításban érdekelt szak-
szolgálatok, munká juka t ösz-
szehangoltan, hatékonyan vé-
gezzék. 

A szegedi vasútigazgatóság 
területén először Békéscsa-
bán hoztak létre körzeti 
üzemfőnökséget; az ú jabba- ' 
kat az ott szerzett tapaszta-
latok a lap ján szervezik. Teg-
nap, pénteken Szegeden je-
lentették be: ú j körzeti üzem-
főnökség alakul a mi váro-
sunkban is. Amint Megyik 
Ferenc, a vasútigazgatóság 
helyettes vezetője elmondot-
ta, az ú j szervezeti formá-
tól sokat várhatunk, annál 
is inkább, mivel a szakszol-
gálati ágak vezetése egy kéz-
be kerül országunk egy je-
lentős területén. Megszűnnek 
a párhuzamos Irányítás okoz-
ta átfedések, s az ls előnyös, 
hogy ez az ú j szervezet ope-
rat ívabb munká t tesz lehe-
'ővé. Óriási gond volt eddig 
a vasútnál például az utazó 
személyzet vezénylése, s ar-
ra sem volt lehetőség, hogy 
a különféle szakszolgálatok 

között kooperáció jöjjön lét-
re. 

Mindez megváltozik. Meg-
szűnik az egymásra mutoga-
tás lehetősége, nem lehet a 
továbbiakban a felelősséget 
indokolatlanul másra hárí ta-
ni. Minden bizonnyal javulni 
fog a népgazdasági szem-
pontból oly fontos kocsigaz-
dálkodás színvonala is, hi-
szen az információk ezentúl 
nem veszhetnek el az egy-
mással párhuzamos csatorná-
ban. A vasútigazgatóság ve-
zetői úgy ítélik meg. hogy 
az ú j szervezeti forma egy-
arán t szolgálja a vasúti és a 
népgazdasági érdekeket. 

A tegnap megalakult sze-
gedi körzeti üzemfőnökség-
hez 21 állomás tartozik. A 
terület határai Petőfiszállás, 
Székkutas, Szikáncs és Kis-
zombor. Az üzemfőnökségen 
1800 vasutas dolgozik. Veze-
tőjévé Lóki Bélát, helyette-
seivé Balogh Jánost (üzem-
vitel). Fábián Józsefet (mű-
szak) és Bakacsi Istvánt 
(gazdasági ügyek) nevezték 
ki. 

Amint a beiktatási ünnep-
séget követő baráti beszélge-
tésen a vasútigazgatóság he-
lyettes vezetője elmondotta, 
most az a legfontosabb, hogy 
az ú j szervezeti formában 
dolgozó vasutasok minél ha-
marabb szakítsanak a hagyo-
mányos gondolkodással. Ez 
a záloga ugyanis annak, hogy 
valóban eredményesen tud ja -
nak együtt dolgozni, s ha 
mindez sikerül, annak a vo-
natok utasai s a szállíttatok 
lá t ják e lőnyét 


