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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 

Ilavi előfizetési díj: 43 forint 
Ára: 2.20 forint 

Magyar-jugoszláv békemozgalmi 
határtalálkozó Szegeden 

Beszélgetés a megyei pártbizottságon 

A magyar és jugoszláv békemozgalmak közötti kap-
csolatok az utóbbi időben jelentősen fejlődtek, egyre több 
a közös, illetve az egymáshoz közel álló nézet, a liazai és 
nemzetközi békemunka kérdéseiben. A javuló együttmű-
ködést tanúsítja az a közös döntés, miszerint jugoszláv 
barátainkkal c hét végén békemozgalmi határtalálkozót 
rendezünk Szegeden. 

Tegnap, pénteken, por tó-
san déli 12 órakor, a határ-
találkozó ünnepélyes meg-
nyitóján felhangzott előbb a 
magyar, m a j d a jugoszláv 
Himnusz, U Dugbhics tererr. 
A közel negyven tagú ju-
goszláv küldöttséget es á 
magyar békemozgalom kép-
viselőit a rendezőszervek — 
a z Országos Béketanács, a 
Hazafias Népfront Csongrád 
Megyei és Szeged Városi 
Bizottsaga — nevében Kul-
csárné Kiss Piroska, városi 
népfront t i tkár köszöntötte 
Elmondta: városunk öröm-
mel a d otthont az első íz-
ben megrendezésre kerülő 
békemozgalmi határtalálkor 

zónák. Hangsúlyozta. hogy 
nemcsak Szeged kedvező 
földrajzi fekvése,, ha tármen-
tisége, miat t lett városunk a 
találkozó helyszíne, hanem a 
tubb évtizedes j ó politikai, 
gazdasági kapcsolataink okán 
is. Ez a jószomszédi viszony 
e két napon ú j tartalommal 
gazdagodik. 

Ezt kővetően Barabás 
Miklós, az Országos Béketa-
nács főti tkára mondott kö-
szöntő szavakat. Szólt arról, 
hogy meglehetősen kevés 
szó esik a kelet—keleti pár-
beszédről. azaz arról, hogy 
a szomszédos szocialista or-
szágok miképpen tudnak 
bekében egymás mellett él-
ni. Szépen fejlődő jugoszláv 
— magyar kapcsolatainknak 
ujabb állomása ez a talál-
kozó. A kétnapos program-
sorozat lehetőséget biztosit 
a r ra . hogy az egyeS ember 
építse tovább a jószomszédi 
kapcsolatot, erősítse a bizal-
mat. E két nap ú jabb ösz-
tönzést ad a további együtt-
működéshez. 

Az ünnepélyes, megnyitón 
végezetül a vendégek ne-
vében Zsivan Beriszavlje-
vity, a Jugoszláv Békeliga 
elnöke mondott üdvözlő sza-
vakat. Többek között szólt 
arról, hogy a Jugoszláv Bé-
keliga az Országos Béketa-
náccsal intenzíven folytatja 
az együttműködést, bizonyí-
tandó, hogy a ket nép kap-
csolatai egyre szzélesednek. 
A mi kiírunk emberének 
nem lehet fontosabb célja, 
mint hogy békében éljen, ez 

ixidig minden egygs ember 
ügye kell legyen. 

A beszedek elhangzását 
követően a Buncvacko Kóló. 

..Táncegyüttes inutafta be 
.műsorát. • A határfialálkozó 
programja délután bekeg.vü-i 
lessel és békebazárral foly-
tatódott a Dugonics teren. A 
gyűlés szpnoka Szabó G. 
László, a Csongrád Megyei 
Tanács elnökhelyettese, a 
HNF megyei alelnöke volt. 
A színes kulturális műsor-
ban fellépett a családi inté r 
zet Radnóti Miklós irodalmi 
köre, a Bánát Néptánc-
együttes. a csongrádi Daloló 
kor es a Butjevackp Koló. 

A békegyűlést követően a 
közel 40 tagú jugoszláv de-
legáció — akik között meg-
találhatók a .Jugoszláv Bé-
keliga tagjai, a nőszervezet. 
az ifjúsági szövetség képvi-
selői, írók, művészek, orvo-
sok, újságírók — délután ré-
tegtalálkozón vett részt. így 
a KISZ Szeged Városi Bi-
zottságán, a paprikafeldol-
gozó vállalatnak a szegedi 
délszláv klubban, a József 
Attila Tudományegyetemen 
es a Szegedi Vízművek és 
Fürdők Vállalatnál találkoz-
tak a magyar békemozga-
lom képviselőivel. A jugo-
szláv küldöttség este a Sze-
gedi Nemzeti Színházban 
megtekintette a Jézus Krisz-
tus szupersztár című elő-
adást. 

* 

A bekemozgalmi határta-
lálkozóra városunkba érke-
zett jugoszláv delegáció ve-
zetőit: Rudi Sovat, a 
JSZSZK budapesti r e n d k i j 
vüli meghatalmazott nagy-
követét, Zsivan Beriszavlje-
vityet. a Jugoszláv Békeliga 
elnökét. Jozef Palencovot, 
Szabadka polgármesterét, 
valamint Györké Sándort, a 
Magyar Népköztársaság 
belgrádi rendkívüli megha-
talmazott nagykövetét és a 
kíséretükben levő Barabás 
Miklóst, az OBT főtitkárát, 
az MSZMP Csongrád Me-
gvei Bizottságán Szabó Sán-
dor. a megyei pártbizottság 
clsö t i tkára fogadta. Az ese-
ményen jelen volt még Szé-
kely Sándor, az MSZMP 

Szeged Városi Bizottságának 
első t i tkára, Koncz János, a 
megyei pártbizottság ti tkára 
és Molnár Sándor, a Ha /a -
lias Népfront Csongrád Me-
gyei Bizottságának titkára. 

A vendégeket Szabó Sán-
dor tájékoztatta. Mindenek-
előtt szólt országunk leg-
fontosabb belpolitikai ese-
ményéről. a közelgő partei--
tekezletről, á pártértekezlet 

állásfoglalás-tervezetének 
vitáiról, ennek. . tapasztala-
tairól. Elmondta', hogy me 
gyenket 37 küldött képviseli 
az országo: pártértekezlo-
ten. Szűkebb pátr iánk gaz-
dasági életéről elmondta 
hogy megyénk gazdasága az. 
első negyedévben a várako-
zásnak eleget tett. Tájékoz-
tatást adott még termelési 
eredményeinkről, az. ár-
emelkedésekről. az infláció 
hutásairól, a munkaerörgaz.-
dálkodásról, s a lakáshely-
zetről. A jugoszláv—magyar 
együttműködéssel kapcsolat-
ban hangsúlyozta, hogy a 
Vajdasággal, illetve testvér-
városunkkal, Szabadkával 
igen jő. kiegyensúlyozott a 
kapcsolatunk. A hazánkban 
elő nemzetiségiekről szólva 
hangsúlyozta: kormányunk 
minden jogot biztosított és 
biztosít a nálunk élö nem-
zetiségiek számára, ami sa-
jat kultúrájuk megőrzését, 
ápolását hivatott elősegíteni. 
A helyi tanácsok is minden 
lehetséges segítséget megad-
nak számukra, különös fi-
gyelmet szentelve az oktatás 
és művelődés kérdéseire. 

A jugoszláv delegáció ve-
zetője. Zsioaji Beriszavlje-
vity köszönte meg az őszin-
te és részletes tájékoztatást , 
majd a határtalálkozó jelen-
tőségére utalva elmondta, ez 
az. esemény a két ország in-
tenzív kapcsolatainak kéz-
zelfogható eredménye. Nagy-
ra értékelte a Magyarorszá-
gon élö nemzetiségiek sza-
mára biz.tositott jogokat, de 
ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy ilyen nemzetiségi poli-
t ikára csak akkor és ott van 
lehetőség, ha az ott élő nép-
ből fakad az őszinte akarat . 

Ma, szombaton a két bé-
kemozgalom képviselői a 
Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán találkoznak. Majd 
városunk tanácsának elnö-
ke ad a jugoszláv vendégek 
számára fogadást a tanács-
házán. 

K . K . 

Tavaszi 
BNV 

Az. idei tavaszi BNV-t 
május 18. és 26. között ren-
dezik meg. A kőbányai vá-
sárvárosban hazánkkal 
együtt harminc országból 
vesznek részt kollektív ki-
állítók. s bemutat ják gyárt-
mányújdonságaikat riyúgat-
bcrlini cégek és izraeli 

egyéni kiállítók is. A vá-
sár legnagyobb nemzeti be-
mutatói ezúttal is a sz.ovjet, 
a lengyel és a csehszlovák, 
valamint az osztrák és az 
NSZK-beli kiállítások lesz. 
rek . Olyan távoli országok-
ból is érkeznek kiállítók, 
mint Brazília, Ausztrália, 
Mexikó és Tajvan. Spanyol-
ország először vesz részt a 
tavaszi vásáron. A program-
ról pénteken tartottak saj-
tótájékoztatót a Hungexpó-
nál 

A tavaszi- BNV-t ezúttal 
12 árucsoportban rendezik 
meg. Á mintegy százezer 
négyzetméternyi összterü-
leten több mint kétezer cég 
újdonságai láthatók. A hazai 
kiállítók nagy figyelmet for-
dítanak arra, hogy a sereg-
szemlén tükröződjék a kor-
szerű tudományos-technikai 
eredmények gyakorlati al-
kalmazása, a számítástech-
nika. a híradástechnika tér-
hódítása. 

Kitüntetett kollektívák 
Tavaly a Kiváló Vállalat 

kitüntetés átvételekor Rósa 
László, a Szegedi Konzerv-
gyár igazgatója közönség-
lelőtt jelentette ki: megísmé-
telhetők "az. eredmények, ha 
a vezetők értelmes feladato-
kat tűznek ki. megfelelő ér-
dekeltséget teremtenek, s 
megalapozzák a modern 
technológiák bevezetését. Az 
ismétlés sikerült. Tegnap, 
pénteken délután a Tisza 
Szállóban megrendezett ün-
nepségen Fekete Ferenc, az 
MSZMP KB osztály vezető-
helyettese adta át a Kiváló 
Vállalat kitüntetést. A ren-
dezvényen részt vett Szé-
kely Sándor, a városi pártbi-
zottság első titkára, Horváth 
Kár oly né, a megyei pártbi-
zottság ti tkára és tJapdi Jó-
zsef, a megyei tanács elnöke. 

A számszerű eredmények: 
a termelési érték 18 száza-
lékkal nőtt. s elérte a 2,3 
milliárd forintot. A dollárért 
eladható termékeikből egy 
év alat t 29 százalékos volt a 
forgalomemelkedés. Emel-
lett a munka termelékenysé-
gének 13 százalékos javulása 
is hozzájárult a 220 milliós 
nyereséghez. Növekedett a 
létszámuk, igy a kapacitáso-

kat jobban hasznosíthatták. 
A technológiafejlesztés kéz-
zelfogható eredménye, hogy 
a selejt és az energiaköltség 
a többlettermelés ellenére 
csökkent 

* 

Tegnap, pénteken a szik-
sós-tói vendéglőben megtar-
tott dolgozók gyűlésén a Sze-
gedi Munkás Afész kollektí-
vája megkapta a Mészöv el-
nöksége és a KPVDSZ me-
gyei bizottsága által adomá-
nyozott Elismerő Oklevelet. 
A szervezetet 1983-ban zö-
mében kistermelők alakítot-
ták. az első évek nehézkes 
indulása után mára a nyere-
ségszint a lapján a megyei 
áfészek körében a legjobb 
eredményt érték el. Több 
mint ezer tagjuk van. hűsz 
szakcsoportjuk dolgozik. A 
tavalyi 53 millió forintos for-
galmukból a sertés- és az ex-
portgalamb-, valamint a 
nyúlfelvásárlás volt a legje-
lentősebb. de tápbolthálóza-
tuk bevételei is számottevő-
ek. Vágóhídjuk termékei — 
igy a közkedvelt házias íze-
sítésű cikkeik — a Dél-Tisza 
Menti Afész közreműködésé-
vel jutnak el a fogyasztók-
hoz 

Új gimnázium — 

Bár Ű diákok m á r az utolsó csengőszóról 
álmodoznak és a vakációt vár ják . azért 
nem haszontalan előretekinteni a követke-
ző tanévre sem. A József Attila sugárúton 
épülő, 24 tanulócsoportos gimnázium épít-
kezése a befejezéséhez közeledik. Bár a 
belső szerelési munkáka t anyaghiány nehe-

Nagy László felvételei 
zíti, az építők — a Délép szakemberei — 
ígérik, hogy időben, július 30-án, kulcsra 
készen á tad ják az új iskolát a tanároknak, 
diákoknak. Most, a finisben, több mint 
százan dolgoznak a z épület berendezésén, 
a hangszigetelésen, a burkolatokon, a f ű -
tésrendszer befejezésén 
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