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VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEK! 

Lázár György, a Minisz-
tertanács elnöke Lubomir 
Strougalnak, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság kor-
mánya elnökének meghívá-
sára hivatalos, baráti láto-
gatásra tegnap, hétfőn a 
Csehszlovák Szocialista Köz-
társaságba utazott. Üt jára 
elkísérte Marjai József, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, Hetényi István, Orszá-
gos Tervhivatali államtitkár, 
Roska István külügyminisz-
ter-helyettes. Tordai Jenő 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes, Szili Géza nehéz-
ipari miniszterhelyettes és 
Breinich Miklós, az Orszá-
gos Vízügyi Hivatal elnök-
helyettese. Barity Miklós, 
hazánk prágai nagykövete, 
a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság fővárosában 
csatlakozott a küldöttség-
hez. 

A delegáció búcsúztatására 
a Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent Púja Frigyes külügy-
miniszter, Várkonyi Péter ál-
lamtitkár, a Minisztertanács 
Tájékoztatási Hivatalának el-
nöke, Varga József, a Mi-
nisztertanács titkárságának 
vezetője. Jelen volt Stefan 
Bodnár, a Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének ideig-
lenes ügyvivője. 

Lázár György és az általa 
vezetett magyar kormánykül-
döttség különrepülőgépe hét-
főn, helyi idő szerint tíz óra-
kor szállt le a Prága-ruzynei 
repülőtéren, amelyet ez alka-
lomból csehszlovák és ma-
gyar zászlókkal, valamint 
kétnyelvű üdvözlő feliratok-
kal díszítettek fel. 

A küldöttség ünnepélyes 
fogadtatására a repülőtéren 
megjelent Lubomir Strougal, 
a csehszlovák szövetségi kor-
mány elnöke, Václav Hula, 
Karol Laco, Matej Lucán, 
Rudolf Rohlicek és Jindrich 
Zachrádnik miniszterelnök-
helyettes, továbbá a szövet-
ségi kormány több miniszte-
re és sok más hivatalos sze-
mélyiség is. 

A repülőgépből kiszállt Lá-
zár Györgyöt először Lubo-
mir Strougal köszöntötte, 
utána pedig úttörők virág-
csokrokat adtak át neki. Fel-
hangzott a két ország himnu-
sza. majd Lázár György fo-
gadta a küldöttség érkezésé-
re kivonult katonai díszegy-
ség tisztelgését, és a két kor-
mányfő ellépett a katonák 
sorfala előtt. 

A repülőtérről a magyar 
küldöttség szálláshelyére haj-
tatott és nem sakkal ezután 
a prágai párban leve Hrzan-

palotában megkezdődtek Lá-
zár György és Lubomir Stro-
ugal hivatalos tárgyalásai. 

Az első megbeszélésen a 
két miniszterelnökön kívül 
jelen voltak a magyar kül-
döttség többi tagjai, cseh-
szlovák részről pedig többek 
között Rudolf Rohlicek mi-
niszterelnök-helyettes, a ma-

gyar—csehszlovák gazdasá-
gi és műszaki-tudományos 
együttműködési bizottság 
társelnöke. Karol Ujházy. az 
Állami Tervbizottság elnök-
helyettese, Dusán Spácil kül-
ügyminiszter-helyettes, Tibor 
Kurtha, a kohó- és nehézipa-
ri miniszter első helyettese, 
Premysl Strougal külkereske-
delmi miniszterhelyettes és 
Václav Moravec budapesti 
nagykövet. 

Lázár György és Lubomir 
Strougal a több órás megbe-
szélés folyamán először tájé-
koztatta egymást Magyaror-
szág, illetve Csehszlovákia 
politikai, gazdasági és társa-
dalmi fejlődéséről, az 
MSZMP és a CSKP legutób-
bi kongresszusán hozott ha-
tározatok és kitűzött célok 
megvalósításáról. A két or-
szág időszerű feladatainak át-
tekintése során szó volt a 
következő ötéves tervidőszak 
előkészítéséről is. 

A kormányfők ezután rész-
letesen megtárgyalták a ma-
gyar—csehszlovák kapcsola-
tok időszerű kérdéseit is. Elé-
gedetten állapították meg, 
hogy e kapcsolatok minden 
területen magas színvona-
lúak, és folyamatosan fejlőd-
nek. Egyetértettek abban, 
hogy további erőfeszítéseket 
kell tenni a gazdasági együtt-
működés elmélyítésére, mert 
mindkét ország a gazdasági 
fejlődés intenzív szakaszá-
ban van és a világgazdasági 
feltételek romlása ugyancsak 
indokolja a két szomszédos 
szocialista állam összefogásá-
nak erősítését. Ezzel kapcso-
latban rámutattak a termelé-
si kooperáció és szakosítás, 
valamint a harmadik piaco-
kon való együttműködés fon-
tosságára. 

A magyar és a csehszlovák 
miniszterelnök egyaránt 
szükségesnek mondotta, hogy 
a kétoldalú gazdasági, kul-
turális. idegenforgalmi és 
egyéb kapcsolatok fejlődését 
minél inkább hosszú távú el-
gondolásokra, megállapodá-
sokra alapozzák, s ezáltal ke-
rüljék egyes problémák és 
feladatok alkalomszerű meg-
oldását. 

A két tárgyaló küldöttség 
merke.rélise szívélyes, elv-
társi, alkotó légkörben zaj-
lott le. 

Délután Lázár György és a 
magyar küldöttség tagjai 
megkoszorúzták a prágai 
Vitkov-hegyen, a nemzeti 
pantheonban az Ismeretlen 
katona emlékművét, s elhe-
lyezték a kegyeletes megem-
lékezés virágcsokrait Kle-
ment Gottwaldnak. Csehszlo-
vákia első munkás államel-
nökének síremlékét és a 
szovjet hősök emléktermé-
ben. 

Ezután a magyar vendégek 
megismerkedtek Prága tö-
megközlekedési rendszerével 
és legújabb létesítményével, 
a metróval. Először a metró 
Vencel téri csomópontját ke-
resték fel. Itt Jan Stochl. a 
Prágai Közlekedési Vállalat 
műszaki igazgatója bevezető 
tájékoztatójában többek kö-
zött elmondta, hogy a prágai 
tömegközlekedési eszközök 
jelenleg már évente egymil-
liárd utast szállítanak, s e 
nagy forgalom csaknem 20 
százalékát a már két — ösz-
szesen 12 kilométer hosszú — 
vonalból álló metró bonyo-
lítja le. A csehszlovák fővá-

(Folytatás * 2. oldalon.) 

A tudatosabb nevelőmunkáért 
Iskolaigazgatók városi értekezlete 

Tegnap, hétfőn délelőtt az dr. Somi Imréné, a tanács kai. Különösen nagyok a 
Ifjúsági Házban rendezte művelődésügyi osztályának különbségek az osztályozás-
meg a városi tanács műve- csoportvezetője tartott be- ban: több helyen nem meg-
lődésügyi osztálya a város számolót az 1978—79-es tan- felelően differenciálnak az 
iskolaigazgatóinak és szak- év tapasztalatairól és az új eltérő tanulói teljesítmények 
felügyelőinek tanévnyitó ér - tanév feladatairól. Elmon- között. 
tekezletét. A megbeszélésen dotta, hogy jelentős állo- Az elmúlt tanévben a sze-
ott volt Fosztó Lászlóné. a más volt a magyar oktatás- g e d i általános iskolák tanu-
városi pártbizottság munka- ügy történetében az elmúlt lóinak 56 százaléka dolgo-
társa, dr. Such György né, tanév: megkezdődött az mtt különböző szakkörök-
az alsófokú oktatási intéz- 1972-es oktatáspolitikai párt- ben. örvendetesen nőtt a 
mények pártbizottságának határozat által megjelölt beszédművelö szakkörök 
titkára, dr. Müller Józsefné, középtávú feladatok végre- száma, ugyanakkor a tizen-
a megyei tanács művelődés- hajtása, életbe léptek az ú j e g y napos tanítási ciklus 

. „ 7 t í l v i - a l r vp+etőie a i a p e I v e k - a tanítási órán bevezetése miatt megnöve-ugyi osztályanak vezetője, é s a z i s k o l á n k í v ü l j n e v e _ k e d e t t s z a k k ö r ö k s z á m a n e m 

valamint Fabula Andrasne, lés tervezete, továbbá az m i n d i g á u a r á n y b a n tár tai-
a pedagógus szakszervezet első osztály valamennyi m i munkájuk színvonalával, 
városi bizottságának ti tká- tantárgyának, a harmadikos- Tavaly 1686 nyolcadikos 

a városi n eSyedikes osztályfőnöki fejezte be tanulmányait a 
óráknak és a hatodik osztá- város általános iskoláiban. 

« « - lyos fizika tantárgynak ú j Közülük 559-en szakmun-

ra. Csanádi Géza, 
tanács művelődésügyi 
tályának vezetője köszön-
tötte a megjelenteket, majd 

Új cukorgyár Kábán 

Rövidesen megindul a termelés haránk legújabb — lengyel 
szakemberek által felépített — cukorgyárában. Kábán. 
Augusztus második felében a műszaki átadásokat végzik, 
szeptember első napjaiban pedig megkezdi a termelést az 
ország legkorszerűbb cukorgyára. Ebben az évben har-
mincezer, később, teljes kapacitással pedig hatvanezer va-
gon répát dolgoznak fel itt évente. A Hajdúsági Cukorgyár 

évi termelése hétezer vagon cukor lesz 
» 

tantervei kásképzőkben, 609-en szak-
A tervek szerint történt középiskolákban, 447-en pe-

a város általános iskoláinak dig gimnáziumokban foly-
fejlesztése. Legfőbb gondot tatták tanulmányaikat. Je -
változatlanul az óvodák je- lentős eredmény, hogy a to-
lentik. különösen Felsőváro- vábbtanulásra nem lelentke-
son, Tarjánban és az Északi zettek száma az előző évi 
városrészben. Noha folya- 32-ről 18-ra, tehát közel fe-
matosak az erőfeszítések a lére csökkent, 
helyhiány csökkentésére — D r S o m i imréné beszá-
például az Északi városrész- mólója után Borbola István 
ben elkészült óvoda sokat városi úttörőelnök értékelte 
enyhít a helyzeten —. vál- a legutóbbi tanév mozgalmi 
tozatlanul jóval tobb a je- életét, és felvázolta a iövó 
lentkező, mint a betölthető f o n t o sabb teendőit. Elmond-
helyek száma. ta, hogy a csapatvezetők 

Fontos feladat volt és rátermettsége nem mindig 
marad a nevelők számára, megfelelő, ezentúl jobban fe-
hogy az egyes iskolák kö- lül kell vizsgálni alkalmas-
zött meglevő színvonalkü- ságukat. Javítani kell a 
lönbségeket csökkentsék, gyakorlati szervezőmunka 
valamint a napközi ottho- színvonalán is. A városi út-
nok pedagógiai és tárgyi törőelnökség nevében külön 
feltételeit javítsák. Tavaly köszönetét fejezte kl a nvá-
171 napközis csoportban 6 ri úttörő-olimpia lebonvolí-
ezer 671 gyereknek biztosi- tásában kiemelkedő munkát 
tottak napköziotthonos ellá- végzett pedagógusoknak, 
tást, ami a létszám 41,2 szá- majd utalt arra, hoav társa-
zalékát jelenti. A nyári dalműnk struktúráiának 
napközis táborok 1083 di- változásai megnövekedett 
áknak nyújtottak tartalmas, követelményeket állítanak 
változatos programokat. az úttörőmozgalom iskolai 

Az ú j tantervek bevezeté- vezetői elé is. A lövőben 
sének tapasztalatai azt mu- elsősorban arra kell töre-
tatják, hogy az 1979—80-as kednl, hogy nagyobb szere-
tanévben is a nevelők szem- pet kapjon a nevelőmunka. 
léletváltozására van szük- . . . . ..... . 
ség. Még mindig akadnak t u d a t o s - átgondolt, politika, 
hiányosságok a tantervek- erkölcsi nevelést kaoja-
hez szükséges műveltség- nak az általános iskolások, 
anyag ismeretében, jobban A szegedi általános isko-
kell látni az egyes folyama- Iák igazgatóinak és szakfel-
tok közötti összefüggéseket, ügyelőinek tanévnyitó érte-
s ezeket megfelelően ötvöz- kezlete a résztvevők hozzá-
ni a konkrét nevelési célok- szólásaival ért véget. 

A Bolgár Hazafias 
Front meghívására Sarlós 
Istvánnak, az MSZMP Poli+ 
tikai Bizottsága tagjának, 
a HNF OT főtitkárának ve-
zetésével hétfőn Szófiába 
utazott a Hazafias Népfront 
küldöttsége, hogy a Bolgár 
Hazafias Front, vezetőivel 
megbeszéléseket folytasson a 
két partnerszervezet kapcso-
latairól és további együtt-
működéséről. 

A küldöttség a Ferihegyi 
repülőtéren dr. Szentistványi 
Gyuláné, a HNF OT titkára 
búcsúztatta, megjelent Vla-
dimír Videnov, a Bolgár 
Népköztársaság budapesti 
nagykövete. 

A szófiai nemzetközi repü-
lőtéren Sarlós Istvánt Pencso 
Kubadinszki, a Bolgár Ha-
zafias Front Országos Taná-
csának elnöke, a BKP Poli-
tikai Bizottságának tagja fo-
gadta. (MTI) 

Hétfőn az Állatorvos-
tudományi Egyetem aulájá-
ban megkezdte tanácskozását 
a húsipari kutatók 25. jubi-
leumi európai kongresszusa, 
amelyen 28 ország, közöttük 
hazánk szakemberei változa-
tos témakörben a húsipari 
termelés korszerűsítésének, a 
vágási technológia tökéletesí-
tésének. továbbá a mellék-
termékek ésszerű hasznosítá-
sának különböző kérdéseit 
vitatják meg. A kongresszu-
son több nemzetközi szerve-
zet, így a KGST és a FAO 
képviseltette magát. 

A tanácskozást Romány 
Pál mezőgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter nyitotta 
meg, aki hangsúlyozta: a ku-
tatók eredményesen fáradoz-
nak azon, hogy a megfelelő 
mennyiségű fehérje mielőbb 
rendelkezésre álljon. A kí-
vánt ellátási színvonalat ha-
marabb lehet biztosítani ak-

kor, ha az élelmiszer-vég-
termékhez vezető átalakító, 
feldolgozó- és szállítólánc 
működését még hatékonyab-
bá teszik és a veszteségedet 
minimálisra csökkentik. A 
húsipari kutatók világszerte 
korszerű eljárásokat, szerve-
zéstechnikai módszereket' dol-
goznak ki az ipari munka 
tökéletesítésére, s ahhoz, 
hogy ezek az eljárások mi-
előbb széles körben elterjed-
jenek, szükség van a tudó-
sok széles körű nemzetköri 
együttműködésére. 

Beszámolt a hazai állat-
tenyésztők eredményeiről, 
hangsúlyozva: ahhoz, hogy 
alig két évtized alatt a bel-
földi húskészítmény-fogyasz-
tás jelentősen fejlődött, je-
lentősen hozzájárultak a tu-
dományos kutatók. akik 
munkájukban jól egyesítet-
ték az állattenyésztők, a fel-
dolgozó ipar és a fogyasztók 
érdekeit. (MTI) 

Megkezdődtek a magyar-csehszlovák tárgyalások 

A Lázát György és a Lubomir Strougal vezette küldöttségek a tárgyalóasztalnál. 
(Telefotó: CTK—MTI—KS) 


