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illési tartóit 
az MSZMP Központi Bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága pénteken ülést tartott . A 
testület tájékoztatót hallgatott meg a há-
romoldalú politikai egyeztető tárgyalások 
eddigi tapasztalatairól, s ennek alapján 
kialakította a pár tnak ott képviselendő 
álláspontját . 

A Központi Bizottság megvitat ta az al-
kotmánymódosításról, a pártok működésé-

ről, gazdálkodásáról, valamint az ország-
gyűlési kepviselök választásáról szóló tör-
vényjavaslatokat. Foglalkozott az október 
6-án kezdődő pártkongresszusig terjedő 
időszak legfontosabb varható politikai 
eseményeivel, s tájékozódott a kongresz-
szus előkészítéséről is. 

Az ülésről közlemény jelenik meg. 

Szolgáltatóház a Ligetben, 
egyetem a Rákóczi téren 

Nos, a várhatóan egy év 
ala t t lezajló átalakítási fo-
lyamat végén egyetem lesz 
a Rákóczi téren. Hogy fel-
zárkózhassunk. Európához 
(ahol az érintet t korosztály 
20 százaléka vesz részt egye-
temi képzésben), ami mos-
tani, 10 százalékos arányun-
kon változtatni kell. Most 
végre 'az ország második 
legnagyobb tudományegyete-
m e is k a p fejlesztési lehe-
tőséget- az eddigi 120-szal 
szemben az idén 200 jog-
hallgató kezdheti meg ta-
nulmányai t , s némiképp 
enyhíthetők az 1983—84-es 

tanévben 40 százalékkal meg-
emelt tanárképzési keret -
szám feszítő helyiséggondjai. 
íTalán nem tudta az olva-
só: az egyetem általános ós 
középiskolájában, meg a z 
átalakí tás alatti Irinyi kol-
légiumban i s oktatnak egye-
temistákat.) 

A Rákóczi té r re az ide-
gen nyelvi lektorátus köl-
tözik majd — jobb körül-
mények között oldva meg a 
nem nyelvszakos hallgatók 
(tehát a jogászok és a ..té-
tékások" is ide értendők!) 
ú j típusú, más egyetemeken 
csak 1992-től kötelező, de 
Szegeden m á r mostantól 
kezdődő, ú j t ípusú nyelvi 
képzést. (Oklevelük egy 
alap- és egy középfokú 
nyelvvizsga bizonyítványá-
val lesz „érvényes"!) 

Költözik a jogi kar né-
hány tanszéke is — két 
szinten 80—80 személye" 
(egvbenyitható) előadóter 
meket és oktatói szobákat 
meg jogi-igazgatási szak-
könyvtárat kap a k a r e 
Rákóczi téren. (Az állam 
igazgatási tanszék munká já -
hoz szerencsés szomszédság 
a rneayei tanács ottléte az 
épületben.) 

A bölcsészkar Egyetem 
utcai épületében is levegő-
höz jutnak majd a germán 
nyelvek oktatói — a f r a n -
cia és az olasz nyelvtaná-
raka t képző tanszék ugyan-

Elöljáróban a városi 
tanács csütörtöki ülésé-
ről szóló, tegnap megje-
lent tudósításunk egy 
fejezetére kell hivat-
koznunk. Abban írtuk 
le, hogy zárult a Rákó-
czi téri, volt pártszék-
ház átadásának, átvéte-
lének ügye. Mostantól 
átalakításának, hasznosí-
tásának történetét í r juk 
ma jd e hasábokon — 
tegnap délután ugyanis 
Bodnár Lászlótól, a JA-
TE rcktorhelyettesétől 
a házrész jövőjéről ha j -
lottunk részleteket. 

is szintén költözik És ha az 
átalakítás befejeződik, vég-
r e lesz spanyol nyelvtanár-
képzés a szegedi JATE-n! 

Az egyetemi oktatás má-
sik ágazata, az orvosképzés, 
az MSZMP megyei bizottsá-
n" kezdeményezte ingatlan-
bérbeadási akcióból részese-
dik. Bérlóként, mer t az ú j -
szegedi pártoktatási köz-
pontban a nagyterem és né-
hány kisebb előadó, meg a 
kollégiumi szárny hasznosí-
tására kötött — utóbbira a 
tanárképző főiskolával kö-
z ö s e n . — bérleti s z e r z ő d é s i a 
megyei pártbizottsággal. 
Mindezt m á r Fraknóy Gá-
bor megyej t i tkártól tud tuk 
meg, aki a párt ingatlanok 
hasznosításáról adott tegnap 
tá í 

A pártiskola néven ismert, 
Rózsa Ferenc sugárút i épü-
letben levő. 20 vendég fo-
gadására alkalmas szobákat 
szálodaként nyitják mag. a 
konyha pedig a diák- és 
közétkeztetést szolgálja majd 
— a k á r helyben fogyasztva, 
a k á r ételhordóban elvíve, a 
környék lakói előfizetők le-
hetnek. A konyha alkalmas 
arra, hogy a Rózsa Ferenc 
Szakközépiskola ott „albér-
letben" tanuló nyolc osztá-
lyának d iák ja i t étkeztesse 
— a bérleti szerződés már 
megköttetett a városi ta-

Külügyminiszteri értekezlet 
Az új-belgrádi kongresz-

szusi központban pénteken 
kétnapos tanácskozásra ül-
tek össze 101 el nem köte-
lezett ország külügyminisz-
terei, illetve államtitkának 
hogy elvégezzék az utolsó 
simításokat a hétfőn kezdő-
dő ál lam- és kormányfői 
értekezlet elé terjesztendő 
dokumentumtervezeteken. 

Az el nem kötelezett moz-

náccsal, a középiskolás tan-
teremhiány ilyetén enyhíté-
sére. Mint a saj tótájékozta-
tón Csonka István tanács-
elnök elmondta, az MSZMP 
e segítsége jól jöt t a város-
nak, hiszen méltányos bér-
leti dij ellenében jutat tak 
osztálytermekhez. Azt már 
Fraknóy Gábor tette hozzá, 
hogy meggazdagodni nyil-
ván nérn fog az MSZMP 
ingatlanjai bérbeadásából, 
de a megváltozott pénzügyi 
körülmények közepette erre 
egyre inkább rákényszerül. 

Egyébként Szegeden há-
rom lakóterületi pártházban 
a Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskola hallgatóit ok-
t a t j ák majd , egy-két pe-
remkerületben posta, orvosi 
rendelő, más városbeliek-
ben pedig bank, iskolai ta-
nulócsoport. takarékszövet-
kezet kap helyiséget—hoz-
zájárulva a működtetés 
költségeihez. 

S mint kiderült a sa j tótá-
jékoztatón, a Komócsin Zol-
tán téri pártszékházban 
nem csupán a megyei pár t-
bizottság és a Radnóti gim-
názium három, idegen nyel-
vet tanuló csoportja fé r el, 
hanem a Dél-alföldi Gazda-
sági Kamara is. E szerve-
zet hat irodát és egy ta -
nácskozót bérel az ingatla'-.-
jait közcélokra megnyitó 
MSZMP-től. 

F, K 

Új épületszárny 
a kereskedelmi iskolában 

A Szegedi Kereskedelmi 
Szakközépiskola, Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szak-
munkásképző Iskola tanév-
nyitóján, pénteken délelőtt 
Fekete Zoltán igazgató nem-
csak az évet, hanem az iskola 
új épületszárnyát is megnyi-
totta. Köszönetet mondott a 
városi tanácsnak, a kivitele-
zőknek, s mindazoknak, akik 
valamilyen módon hozzájá-
rul tak az új , csinos épület-
szárny elkészítéséhez, ma jd 
Müller Józsefné, a városi ta-
nács elnökhelyettese mondott 
köszöntő szavakat. 

Az új- épületszárnnyal bő-
vült iskola helyzetéről, Feke-
te Zoltán igazgatót kérdez-
tük. 

— Milyen lehetőségeket ad 
az elkészült nyolc új tante-
rem? 

— Már a 70-es evek óta 
küszködünk tanteremgon-
dokkal, nagy hiányt pótol az 

ú j létesítmény. Eddig délután 
is kellett órákat tar tanunk. 
Most megszűnhet, a délutáni 
oktatás, ez a diákoknak, és a 
tanároknak is könnyebbséget 
jelent. Elég nagy létszámú 
felnőttoktatás is folyik ná-
lunk, így az ő elhelyezésük is 
egyszerűbbé válik. 

— Növelik a tanulók lét-
számát? 

— Igen, vannak ilyen ter-
veink. A mostani öt csopor-
tos évfolyamokat fokozatosan 
kibővíthet jük 8 csoportosra. 
Emellett gondolkozunk egy 
vendéglátó szakközépiskola 
prof i l jának kialakításán. 
Mindent alaposan meg kell 
terveznünk, hiszen a további 
létszámbővítések egy sor 
egyéb gondot vetnek föl. 

— Több tanteremben több 
tanár taníthat... 

— A tantestületet hét ú j 
kollégával szaporítottuk, 

köztük szaktanárok és közis-
mereti tárgyakat oktatók. 

— Honnan kapták az 
anyagi támogatást? 

— Az ú j termeket a városi 
tanácsnak köszönhetjük. A 
vállalatok segítségére m a j d 
csak ezek után lesz szükség, 
az alapfelszerelések, és a 
technikai berendezések vá -
sárlásánál. Aztán már csak 
egy tágabb tornateremre len-
ne s z ü k s é g ü n k . . . 

— Elégedett a kivitelezés-
sel? 

— Apróbb dolgoktól el te-
kintve nagyon szép munká t 
végeztek a kivitelezők. Pon-
tosan, hatar időre dolgoztak, 
kevesebb mint két év a la t t 
készültek el. Májusban m á r 
csak a berendezések elhe-
lyezésével kellett foglalkoz-
nunk. Remélem, a d iák ja ink 
is jól érzik ma jd magukat az 
ú j falak között. 

P. Sz. 

gialom 9. csúcstalálkozójá-
r a k résztvevői a tervek sze-
r int általános nyilatkozat-
ban és több rövid tematikai 
határozatban fe j t ik ki á l -
láspont jukat a jelenlegi vi-
lágpolitikai helyzetről, s a 
legidőszerűbb politikai és 
gazdasági problémákról A 
külügyminiszteri konferen-
cia ezekről tárgyal A kül-
döttségek túlnyomó többsé-
gét miniszter vezeti. 

Bányásznap 
Közös ünnepség keretében emlékeztek meg a 

39. bányásznapról tegnap délután a szegedi ola-
josok; a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelö 
Vállalat, a Kőolajkutató Vállalat és az Olajterv, 
A rendezvénynek a Csongrád Megyei Tanács V. B. 
oktatási és továbbképző intézete adott otthont. 

Ünnepi beszédet Hangyái János, az OKGT bá-
nyászati igazgatója mondott. 

Kiváló Bányász kitüntetést adományozott az 
ipari miniszter Jóna Imrének, az NKFV. üzemrész-
leg-vezetőjének; Labáth Ferencnek, a KV cso* 

portvezetöjének és Szűcs Zsigmondnak, a KV fö-
fúrómestcr-helyettesének. A Minisztertanács Bá-
nyász. szolgálati érdemérem gyémánt fokozatát 
Oláh Károly, a KV aggregátorkezelöje és Simon 
Jenő, az NKFV csőszerelő-csoportvezetője kapta. 
Kiváló munkáért kitüntetésben az NKFV-től Bau-
er Bálint, Gulyás László, Kaufmann István és 
Márkusné Károlyi Erzsébet, a KV-töl Fejes Jó-
zsef es'Jöio Lajos részesült. Bányamentő szolgála-
ti érdemérem arany fokozatát kapta Csizmeg Ist-
ván, a KV főművezetője. 

Szeptember 1-jétől 

Egy transzferábilis rubel 
27,50 forintot ér 

A Minisztertanács dön-
tése a lapján a Magyar Nem-
zeti Bank szeptember 1- jé-
vél felértékelte a forintot a 
transzferábil is rubelhez ké-
pest. Egy transzferábil is r u -
bel ú j árfolyama 27 forint 
50 fillér, az eddigi 29 forint-
tal szemben. A változás a 
tur is ta rubelárfolyamot 
nem érinti . 

A Magyar Nemzeti Bank 
indoklása szerint: a forint 
felértékelését az év első hét 
hónapjában a rubelelszámo-
lású kereskedelmi és fize-
tési mérlegben Magyaror-
szág számára kedvezőtlenül 
alakult helyzet indokolja. 
Az év eddig eltelt időszaká-
ban körvonalazódott ten-
denciákból, a tervezettől je-
léntőseh eltérő folyamatok-
ból a r r a lehet következtet-
ni, hogy a rubelelszámolású 

kapcsolatokban az esztendő 
végére komoly pénzügyi fe-
szültség a lakulhat ki. A szo-
cialista külkereskedelem-
ben, mintegy 800 millió r u -
beles ak t ívum jön létre, ami 
a tervezettnek többszöröse. 
Mindez veszélyezteti a bel-
földi árszínvonal-emelkedés 
tervezett keretek között ta r -
tását, és a konvertibilis vi-
szonylatú egyensúlyjavítási 
törekvések sikerét. A forint 
felértékelése révén csökken 
a vállalatok érdekeltsége a 
rubelelszámolású expor t -
ban, és nő az importban, 
összhangban az ország jelen-
legi pénzügyi helyzetével. 
Az intézkedésnek az is .a 
célja, hogy megakadályozza 
a terven felüli t ranszferábi-
lis rubelaktivumból szár-
mazó vásárlóerő k iáramlá-
sát. 


