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Msgayilt az őszi I 
Keserű Jánosné beszéde 

Az őszi BNV megnyitója; Keserű 
A c s S. 

Jánosné beszédét mondja 
S á n d o r f e l v é t e l e 

Pénteken délelőtt ünne- portlehetőségekkel egybe- le Legyen az őszi BNV is 
pélyesen megnyitották az vetve tanulmányozzák az itt aktív kereskedelmi fórum, 
őszi Budapesti Nemzetközi felsorakozó árukínálatot. A E 
Vásárt, tapasztalatokat nemcsak a zá 

A részt vevő 31 ország közeljövőben sorra kerülő dés, a népek közötti barát. 
és Hongkong, valamint a beszerzéseknél, hanem a ké- ság, a békés egymás mellett 
nemzetközi vásárok szövet- sőbbiekben is hasznosítsák, élés elmélyítéséhez — feje-
ségének zászlajával feldíszi- Olyan időpontban zajlik ez ződött be a könnyűipari mi-
tet t főtéren gyülekeztek a a vásár, amikor megemléke- niszter megnyitó beszéde, 
megnyitóünnepség vendé-' zünk a KGST megalakuló- • A megnyitót követően a 
gei, akiknek általános isko- sának 30. évfordulójáról, a vendégek megtekintették a 
lás tánccsoportok adtak rö- megtett útról, az eredmé- vásárt. 
vid, hangulatos, tetszéssel fo- nyékről, és előkészíthetjük 
gadott műsort. a további gyümölcsöző 

A megnyitón megjelent együttműködés ú jabb évti-
Havasi Ferenc, az MSZMP zedeit. 
Központi Bizottságának tit- A vásárnak nem kevésbé 
kára, Marjai József és Sze- fontos funkciója, hogy ellá-
kér ' Gyula, a Miniszterta- táspolitikánkat tükrözve á t -
nács elnökhelyettesei. Ka- tekintést nyújtson a hazai 
tona Imre, az Elnöki Ta- vásárlóknak, fogyasztóknak 
nács titkára, s a kormány több a közszükségleti cikkek meg-
tagja. Ott voltak a vásárra levő és bővülő választéka-
érkezett külföldi vendégek, ról, hozzájáruljon a közízlés 
a diplomáciai képviseletek formálásához, a korszerű 
vezetői és tagjai, a hazai és fogyasztási szerkezet kiala-
a külföldi kiállítók képvise- kításához. Ugyanakkor a 
lói. termelők közvetlen iníor-

A Himnusz elhangzása mációkat szerezhetnek az ösz-
után Keserű Jánosné köny- szetételében változó belföldi 
nyüipari miniszter mondott keresletről, ehhez 

Tantermek, kórtermek 
laboratóriumok 

Egészségügyi beruházások a SZOTE-n 
A Szegedi Orvostudomá-

nyi Egyetem hosszú évtize-
dekig nem büszkélkedhetett 
olyan látványos építkezések-
kel, mint amilyenekkel az 
utóbbi néhány esztendőben 
megörvendezteti az ott dol-
gozó embereket, az egyetemi 
hallgatókat és nem utolsósor-
ban a gyógyulni vágyó bete-
geket. De bármelyik sétál-
gató városlakó is örömét leli 
a Szeged képét gazdagító 
épületek láttán. Dr. Deák 

újabb emeletet, ahol a 7 és 
fél millió forintból plaszti-
kai sebészet, belgyógyászati 
kardiológia, laboratórium és 
vizsgáló áll a gyógyítás szol-
gálatában. A 24 tervezett ú j 
ágy helyett itt is 12 elhelye-
zését engedélyezte a minisz-
térium. a már említett okok-
ból. 

A dóm mögött csaknem 
készen áll az oktatási épü-
let. Csaknem: ugyanis a mű-
szaki átadás mar megkezdö-

Ferenc gazdasági főigazgató dött, de a falak között ba 
tájékoztatott az építkezések-
ről. 

Okos ötlet — és a terve-
zőkkel, kivitelezőkkel való 
sikeres együttműködés — 
eredményeként készült el az 
első, tanteremre tervezett 
emeletráépítés az I. számú 
sebészeti klinikán. A két ú j 
szinten 48 ágyat szándékoz-
tak elhelyezni, az Egészség-
ügyi Minisztérium azonban 
csak 24-et engedélyezett, 
hogy csökkentsék a zsúfolt-

rangolva - látni, hogy akad 
még javítani-, szépíteni-, si-
mítaniyaló. Az épitók elma-
radása remélhetően nem lesz 
olyan mérvű, hogy egy hó-
nap múlva ne vehetnék bir-
tokukba a SZOTE büszkesé-
gét az oktatók és a hallga-
tók. A 2 ezer 200 négyzet-
méter alapterületű. 62 millió 
forint költséggel épített és 
berendezett légkondicionált 
épület 560 embert tud befo-
gadni. A reprezentatív elő-

ságot. Fölépült a sebészeti adóterem 300 személyes, ahol 
klinika hátsó frontján a 
műveseállomás, új. korszerű 
intenzív osztállyal bővült a 

. ,,,, , . ,,„„ • belgyógyászati klinika, egész alkalmas helyiség is kapcso-
talalkozo is í??5~ | Dél-Magyarország kórházait lódik. Hat laboratóriumi 

segíti a 26 millió forintból gyakorlóhelyiség, hat szemi-

zártkörű színestévé-láncot 
szerelnek föl. és amelyhez 
keskenyfilm- és diavetítésre 

segíti 
létrehozott vérellátó alköz- náriumi szoba szolgálja az 

, . . . . , oktatast. és itt kap helyet az 
pont. És az építőknek van e g y e t e m szakdida£tikaf 
még dolguk bőven a klini-
kák környékén. A napokban 
adták át a Il-es bel. és bőr-

portja is. A fiatalok bizonyá-
rg örömmel veszik majd 
birtokukba a földszinti, tágas 

klinika tantermére húzott két klubhelyiséget, amely május 

megnyitó beszédet. ják gyártmányfejlesztési és 
A miniszter üdvözölte a piacpolitikájukat, 

megnyitóünnepség résztve- Ebben az esztendőben — 
vőit, majd így folytatta: amelyet az ENSZ a gyerme-

— A magyar kormány kek évének nyilvánított — 
nagy jelentőséget tulajdonít megkülönböztetett figyelmet 
minden olyan gazdasági ese- fordítunk a legifjabb nem-
ménynek, amely elősegíti zedékre, nevelésük, oktatásuk 
népgazdasági céljaink meg- feltételeinek javítására, ö r -
valósítását, a nemzetközi vendetes, hogy ez a fontos 
kapcsolatok, az együttműkö- témakör is helyet kapott a 
dés elmélyítését. Ezek sorá- vásáron, mégpedig a nem-
ba illeszkednek be a buda- zetközi gyermekévre tekin-
pesti nemzetközi vásárok, tettel a korábbinál több ki-
Ilyennek tar t juk az — im- állító jelenlétével. számos 
már hatodik alkalommal programmal kiegészülve, 
megrendezett — őszi BNV-t, Megrendezik például a játék -
mint olyan jól bevált 1 óru- gyártók szakmai napját, egy 
mot, ahol a közszükségleti másik tanácskozáson pedig 
cikkek gyártói, forgalmazói megvitatják, milyen szerepet 
és fogyasztói találkozhat- tölt be a játék a nevelésben. 
nak. Ezúttal itt a vásarvá- Az őszi BNV nemzetközi 
rosban 12 árucsoportban 31 árukínálata módot nyújt ar-
országból 1300 kiállító fo- r a j.Si hogy mind a termelő 
gadja kereskedelmi partne- és exportáló, mind pedig a 
reit. a látogatókat, a ielen- beszerző, felhasználó válla-
legi és a jövőbeni lehetsé- jatok szakemberei, s velük 
ges vásárlóikat. együtt lényegében az egész 

örvendetes, hogy a külke- i a k o s s á g tájékozódjék a ha-
reskedelmi. valamint az ex- z a j áruellátásban, a válasz-
portban érdekelt iparvállala- t é k bővítésében fontos szere-
tok a korábbinál több üzlet- p ^ játszó importlehetőségek-
felüket, kooperációs partne- r ő , i s jelenleg a belkereske-
rüket hívták meg Budapest- d e i m j forgalomnak egyötödét 
re. hogv a vásár nyújtotta képezik a külföldről impor-
lehetőségeket is felhasznál- tált fogyasztási cikkek, 
ják export-import szakosítási _ M i n d a hazai, mind a 
és kooperációs megállapodó- külföldi kiállítóknak kívá-
sok előkészítésére, megköté- n o m hogy eredményes tár-
sére. gyalásokat folytassanak, 

— Arra kérjük a hazai hasznos üzletkötéseket ké-
vállalatokat, hogy az ex- szítsenek elő, vagy zárjanak 

Munkájuk az összefogás 
maradandó, szép példája 

Kitüntették a Kun Béla ifjúsági építőbrigádot 
Becsülettel teljesítette há- — Visszatekintve az el- Az uszty-ilimszki faiDai i 

romesztendős küldetését az múlt három esztendőre, és cellulózkombinát felépí-
igazíthat- 1 uszty-ilimszki cellulózkom- megállapíthatjuk: a Kun tésében részt vett magyar 

binát építésén részt vett Béla ifjúsági építőbrigád fiataloknak átadva a párt 
Kun Béla ifjúsági építőbri- tagjai sikeresen végrehaj- Központi Bizottsága, és sze-
gád — jelentette örömmel tották KISZ-megbízatásu- mély szerint Kádár János 
Cséffai János, a Szibériából kat, méltó módon képvisel- első titkár üdvözletét. Ma-
hazatért csaknem 300 tagú ték hazánkat, népünket, róthy László így folytatta: 
ifjúsági brigád vezetője, munkásosztályunkat, az i f - — Amikor három évvel 
Pénteken a Magvar Nép- júsági szövetséget — mon- ezelőtt a KISZ IX. kong-
hadsereg művelődési házá- dotta ünnepi köszöntőiében resszusán elhatároztuk, hogy 
ban tartott ünnepségen érté-' Maróthy László, az MSZMP nagy létszámú önkéntes if-
kelték a szibériai gyáróriás. Politikai Bizottságának tag- júsági brigádot küldünk a 
Uszty-Ilimszk város és a ja. a KISZ ( Központi Bi- KG3T-beruházásban készülő 
vízi erőmű kivitelezésén zottságának- első titkára. — szibériai létesítmény építé-
végzett munkájukat . Az egész embert kívánó 8ére, jól tudtuk, hogv nagy 

Száznyolcvanegy hazai nagyszerű helytállásért a vállalkozásba kezdünk. Szó-
vállalatnak. szövetkezetnek K I S Z Központi _ Bizottsága mítottunk azonban a feladat 
hírnevét öregbítették a fiúk, őszinte elismerését feiezi ki vonzerejére, és nem kevés-
lányok: 30 ezres nemzetközi a brigád valamennyi tagjá- bé ifjúságunk vállalkozó 
kollektívában, szovjet, NDK- nak, pár t - és KISZ-szerve- szellemére, a hazáért érzett 
beli, lengyel és bolgár fia-
talokkal együtt „állták a sa-
rat". Csaknem 10 millió ru-
bel értékű munkát végeztek 
el, s hogy milyen minőség-
ben, azt a nemzetközi bri-
gádok munkaversenyében 
tíz alkalommal elnyert Vö-
rös Vándorzászló, vagv pél-
dául 56 Komszomol KB-ki-
tüntetés és más elismerések 
is bizonyítják. Feladatuk 
volt a kiszolgáló, a segéd-
üzemi bázis építése, a fa-
ipari • előkészítő üzem létre-
hozása, munkájukat dicsé-
ri a szociális és étkezőéDü-
let kivitelezése. Szerelési 
feladatokat láttak el az 
üzemi főépületen, de Uszty-
Ilimszk városában is hozzá-
járultak a lakóházak, a 
munkásszállók, iskolák és az 
óvodák gyarapításához. 

zeteinek, szakszervezeti 
zottságainak. 

felelősségre. Mindez neT 
(Folytatás a 2. oldalon.) 

Miroslav Capka megbeszélése 
a KB székházában 

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első tit-
kára pénteken, tegnap a KB székházában találkozott Cseh-
szlovákia Kommunista Pár t ja Központi Ellenőrző és Reví-
ziós Bizottságának küldöttségével, amely Miroslav Capka-
nak. a CSKP KERB elnökének vezetésével tartózkodik ha-
zánkban. 

Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tag-
ja. a Központi Bizottság titkára pénteken ugyancsak fogadta 
a küldöttséget. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen 
részt vett Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bizottság el-
nöke. Jelen volt Václav Moravec, a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság budapesti nagykövete. (MTI) 

végétől augusztusig azonban 
a szabadtéri díszletezőinek 
munkahelye lesz. 

Már javában épül és ebben 
az évben valószinű, elkészül 
csaknem 30 millió forint 
költséggel a klinikai közpon-
ti kémiai és mikrobiológiai 
laboratórium is. Az apró, 
szétszórtan elhelyezkedő la-
boratóriumok központosításá-
val nemcsak az ott dolgoze 
járnak jól, hanem a betege 
is: megkímélik őket attól, 
hogy ide-oda sétáljanak a 
vizsgálatok, az eredmények 
miatt. Ebben az ötéves terv -
ben épül föl az egyetemi 
központi kazgaház és moso-
da is. Ha elkészül a távveze-
ték. amelyre rákapcsolják a 
régi klinikákat is. föllélegez-
hetnek a környék lakói: 
megszüntetik a füstokádó, 
régi kazánházat. A nagy tel-
jesítményű mosodával együtt 
mindez 225 millió forintjóba 
kerül a minisztériumnak. Ha 
a DÉLÉP állja a szavát. 
1980-ra birtokba veheti az 
egyetem az épületet. 

Egész Dél-Magyarország 
szükségletét elégíti majd ki 
a röntgenklinikai sugárthe-
rápiás osztály, és a hozzá 
kapcsolódó kobalttherápia is. 
A kobaltágyú elhelyezésére 
szolgáló, vasbeton bunker ki-
vitelezője a DÉLÉP. a 20 
ágyas fektetőrészleget a ki-
szolgálóhelyiségekkel együtt 
a Szőregi Építő Ktsz építi. 
A 25 millió forintos ú j osz-
tállyal megteremtik itt Sze-
geden is az onkológiai bete-
gek korszerű ellátásának fel-
tételeit. 

Nem mellékes szempont az 
sem, hogy a felelősségteljes 
munkát végző egészségügyi 
dolgozók biztonságban tud-
ják-e gyermekeiket napköz-
ben. Az idén ősszel 850 ezer 
forintból kibővített óvoda 
várja a kicsinyeket, méghoz-
zá negyvennel többet, mint 
amennyit a korábbi években 

Mit ..tergm" a hatodik öt-
éves terv időszaka a SZOTE-
nak? 

Erre jelenleg nem lehe. 
biztos választ adni. Az ál-
mok — a beruházási prog-
ram szintjén — azonban ott 
lebegnek az egyetemi veze-
tők szeme előtt. Elkészült 
egy 410 ágyas klinikai tömb 
terve, amelyben helyet kap-
na 200 ágyas ideg-elme kli-
nika. a Il-es sebészeti klinika 
146 ágya. 64 személyes or-
thopédia. 200 hallgatót befo-
gadó tanterem, különböző ok-
tatási helyiségek és egy 450 
adagos konyha is. A Semmel-
weis utcába tervezett épület 
550 millió forintba kerülne 
— a tavalyi árszint szerint. 
Az idén elkészül a 240 sze-
mélyes. Apáthy-kollégium 
udvarán építendő diákotthon 
tervdokumentációja is. -To-
vábbra is folytatni kívánják 
az emeletráépítéseket, torna-
csarnokkal szeretnék meg-
lepni a hallgatókat, a város 
érdeke és első fokú bírósági 
határozat készteti a SZOTE-t 
arra, hogy a gazdasági és 
kísérleti állattelepet meg-
szüntesse. 

Nagy gondot fordítanak 
egyébként az épületfelújitá-
sokra is: októberben az újjá 
varázsolt Baracs-házba köl-
tözik a tanulmányi osztály 
és mindkét kar dékáni hiva-
tala. 

Ch. A. 

» 


