
Az utolsó simítások a nyári 
fesztiválprogramon 

Több új rendezvény — Nagyabb nemzetközi részvétel — Még mindig 
szőrit a szállásgend 

A szegedi nyári fesztivál Ezzel a frissítéssel ugyanis rintákat. Bizonyon értelemben 
elókeezitesenek első azaktmza, azoknak az érdeklődését is a nyári program további gaz-
a tervezés, lezárult. Így már folyamatosan fenntarthatjuk, dagítasanak Is elsősorban a 
tegnapi együttes ülesen a akik nyárról nyárra rend- szállodahlény a gátja, mert 
Fesztivál Intéző Bizottság es szeresen visszatérő vendégei sem a müveszeti. sem a 
a Hazafias Népfront Szeged Szegednek. Az új rendezvé- sportműsorokban közremű-
városl Elnöksége arról ta- nyek között elsőként említ- ködő további szemelyeknek 
nacskozhatott, hogy miként hetjük meg, hogy 1970-ben n em tudnánk megfelelő, mél-
hatad a szerve/ó munka és a v á r o s i ungcháaa udva- t 6 •lhalyezést biztosítani, 
hol kell tökéletesíteni az elő- r g n kamarazenei koncertet E zórl legfeljebb az nyújthat 

kárpótlást, hogy a vendég-
látó vállalatok kivételesen 
udvarias, gyors és korszerű 
ellátást (gémek a vendéglők-
ben. éttermekben. 

A tegnapi tanucskozás 
alapján beszámolhatunk még 
eev kedvező hírről is: a fesz-
tivál megkezdeeenek idejere, 

Július 15-re elkészül a fel-
újított újszeged! szabadteri 
színpad és nézőtér, 

az elszállásolást gond még Ezenkívül még egy alkalmi 
tár. viszont megnyugvásul s ^ d j L e n ugvan* m f n t o í t «"»p««ldU gazdagodik Sze-
szolgálhat hogv Szeged ö z a m » « ! r u e n ugyan mintegy 
anyagi és' társadalmi erői? a nőtt a szállashelv.k K«1 az idei nyárra, ugyanis 
megmaradt ötvenre koncent- B z a m a - a szállodai kapacitas a néptancfesztlval megnyito-
rálják. Az idei programban a z ° n b u n lényegében nem bő- j é t a Móra Ferenc Múzeum 
mindenekelőtt az a szembe- meg akkor sem ha a m rendezik maid meg. 
rendezvenve, ^ ^ S ^ f ^ n l Z A bizottság meglapította. 

• . j^ l u építőipar. Még bizonyos ne- hogy egyre inkább hangsúlyoz- , , , , , . . . , ták a fesztivál nemzetkőzi bezsegeket ts okoz. hogy a az idei nyári elokeszületek 
jellegét. tanév befejezeee után több megfelelő ütemben és 

így 1970-ben mér 30 jugo- kollégium felújításához Is rendben folynak, 
szláv kiállító vesz reszt az hozzákezdenek. Így nem lesz ígv Szeged ezen u nyáron is-
ipari vásáron és kiállításon-

közületeket. rendeznek. 
Az idei program áttekln- üjdonoug lesz az országos 

tese azt bizonyítja, hogy gyu- postastanácskozüe. az ipari 
m öl esőztek « korábbi elha- tudományos konferencia, a 
tarozasok, melyek szerint somogyi Kőnwtár rltkasá-

, ? Kainak kiállítása, a nemzet-
számát kell növelni, hanem k ö f l turistatalálkozó le. 
elsősorban szinvona uk javí- Egyelőre, sajnos, nem szá-
tasar. kell törekedni. Így lát- m i t h atunk az idelátogató 
szatra visszaesésnek tűnhet, vendégek számának komo-
S z o k ^ t t t Ö s r á z f e ^ d « - » n Ö V e k e d M é r e - m ' n t -
vény helyett csupán ötvenet 
tartalmaz az idei nyári .nap-

külföldiek számara külön ta- módunk árra, hogy 
gozatot rendeznek a pedagó- átmenöforgalomból 
giai nyári egyetemen; a 
SZOT titkárságának támoga-
tásával a szocialista orszá-
gok legjelesebb szakszerve-
zeti népitánc-együtteseit hív-
ják meg a néptánc-feszti-
válra. 

Több les* Idén a fndnmá-
nyos konferenciák száma is, 

melyeken ugyancsak Jelentős 
külföldi érdeklődésire számít-
hat Szeged. 

Az intéző bizottság öröm-
mel vette tudomásul, hogy 
az a korábbi elhatározás is 
kan^ato'zik már 1970-ben. ml-
szerifít a hagyományos és 
elismert rendezvények, a 
fesztivál fő rendezvényei — 
a szabadtéri létékok, az Ipart 
vásár és kiállítás, a nyári 
tarlat. a nyárt egyetem 
néptáncfeszttvál, a fotószalon, 
az őszibarack- és virágkiál-
lítás. az ifjúiági napok stb. 
— mellett 

évről évre frissíteni keil a 
programot új rendezvé-
nyekkel. 

a nagy mét jól vizsgázhat majd a 
megál- külföldi és a hazai Iátoga-

lásra biztassuk az európai tu- tók előtt 

Több a szabálysértés 
a II. kerületben 

A szegedi II. kerületi te- és még kilenc más utca kap 
nács tegnap délelőtt az szilárd útburkolatot. A ta-
MSZMP felsővárosi alapszer- nácsülée vita után. kin mó-
vezetének helyiségében ülést dosítással elfogadta a terve-
tartott. A negyedik ötéves zetet. 

a j terv Időszakára szóló útbur- Ezután Dunai Pál rendőr 
kolat-fejlesztésl tervezetet lg- alezredes tájékoztatta a ta-
lól Ferenc, a közlekedési ál- nácsíilést a kerületi közrend 
landó bizottság elnöke ter- és közbiztonság helyzetéről. 

Erőteljesen fejlesztik 
az építőipart 

Nagy figyelem a lakások építésére 

Bondor József miniszter előadása Szegeden 
Az MTESZ Csongrád me-

gye) szervezetének meghívá-
sára tegnap délelőtt műsza-
ki nagygyűlés keretében 
Bondor József építésügyi és 
városfejlesztési miniszter tar-
tott előadást a IV. ötéves 
terv Időszakának beruházási 
koncepcióiról, Illetve Szeged 
és Csongrád megye viu'ható 
beruházásainak alakulásáról. 
Az előadáson részi vett dr. 
Komócsin Mihály, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának titkára. dr. 
Varga Dezső, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkara, Kovács Imre, a 
Csongrád megyei tanács vb 
elnökhelyettese és dr. öleid 
György, a Szeged tn. J. vóro-
al tanács vb elnöke is. A 
műszaki nagygyűlés résztve-
vőit dr. Kovács Kálmán 
egyetemi tanár, az MTESZ 
Csongrád megyei szervezeté-
nek elnöke üdvözölte, majd 
Bondor József miniszter tar-
tolta meg előadását. 

Elöljáróban elmondta, hogy 
egy-egy terület fejlesztési 
programját lehetetlen kisza-
kítani az országos, komplex 
tennivalók köréből, hiszen 
azok ezer szállal összefonód-
nak. Szeretnék elérni a kö-
vetkező ötéves terv idősza-
kában, hogy a beruházást 
piacon egészséges összhang 
jöjjön létre, megszűnjön a 
kereslet és a kínálat közötti sét, amely jelentősen 
feszültség. Ennek érdekében haladja az elmúlt 

must záruló III. ötéves terv 
vegére, de még ez is kevés 
— mondta Bondor József 
elvtárs. 

A feladatok között emlí-
tette, hogy meggyorsítják a 
a lakásépítést, s újabb ház-
gyárakat vásárolnak és he-
lyeznek üzembe a IV. ötéves 
terv Időszukában. Szeretnék 
elérni, hogy hazánkban ezer 
főre körülbelül 9 lakást épít-
senek évente, amely megfe-
lel az európai színvonalnak, 
ütemnek. A fő tennivaló az 
építőipari vállalatokra há-
rul, de tovább fejlesztik a 
tanácsi és a szövetkezeti 
építőipart is. A házgyári ter-
mékekkel kapcsolatban el-
mondta, hogy ketíéle gond 
jelentkezik: Jelenleg még 
drága egy-egy házgyári la-
kás, s bizonyos mértékig 
uniformizálja á lakónegye-
deket. Persze más útja nincs 
a tömeges lakásépítkezések-
nek, mint a házgyár. Inkább 
a még „sebezhető" pontokat 
kell elhárítani, olcsóbbá ten-
ni az építkezést és változa-
tosabban felhasználni a ház-
gyári termékeket. 

Az építőipar kapacitását 
növelik uzzal is, hogy új 
mélyépítő vállalatokat szer-
veznek az országban, így 
Szeged térségében is egy évi 
500 millió forint értéket ter-

ló iparágak várható fejlődé- melő vállalat jön létre a 
ti .... 1 • I . . I ér Uk.ioibo.aA AitnlrVuxn P-zdlr 

Bondor József előadását 
tartja 

meg-
ötéves 

az elhatározott beruházások terv beruházását. Különösen 
körét nem emelik, egyenle- nagy gondot fordítanak a 
tesen végrehajtják az épít-
kezéseket és legfeljebb azo-
kat az ipari létesítményekéi 
építik fel előbb, amelyek 
döntő szerepet játszhatnak a 
népgazdaság egészének fej-
lődésében. E kiegyensúlyo-
zott beruházási program 

lakásépítkezésekre, s a ne-
gyedik ötéves terv időszaká-
ban kétszer annyi lakást épí-

következő években. Ezek az 
új vállalatok a közművek 
építését gyorsítanák. El-
mondta a miniszter, hogy 
jobban meg kell szervezni a 
lakások állagának a meg-
óvását. a karbantartást és a 

dtk ötéves terv idején: ösz-
szesen 40(1—410 ezer lakás 
építése szerepel a program-
ban. s ezzel szeretnék telje-

megvalósításának alapvető síteni a régebben meghatá-
féltételé, hogy műszakilag és 
anyagilag megalapozott le-
gyen. 

Vázolta a miniszter az épt-
i tő- és építőanyag!par. vala-
mint az építőipart kiszolgá-

tenek fel. mint a harma- felújítást. Az építőanyagipar 
fejlesztését célozza az I 
millió tonna kapacitású he-
remendt cementgyár előbbi 
üzembe helyezése és egy 
újabb nagy teljesítménvü ce-
mentgyár felépítése. Illetve 
az orosházi üveggyár, újabb 
azbesztgyártó üzem, s be-
toncsöveket gyártó üzemek 
építése. 

G. I. 

rozott 15 éves lakásépítési 
tervet, az 1 millió lakás fel-
építését. Az építőipar kapa-
citása az elképzelt 38 szaza-
lék helyett körülbelül 50—54 
százalékkal növekedik a 

j jesztette a tanácsülés elé. A 
| tervezet 15 utcát jelöl meg. 
amelyeket n tervidőszakban 

I aszfaltburkolattal látnak el. 

Siker Hamburgban 
Kedden jelentés érkezett a kei közül a hímzett gvermek-

HUNGEXPO-hoz. a május 2- ruhák, népművészeti blúzok, 
ig tartó hamburgi magyar szö- kézimunkák, az ÁRTEX fes-
vetkezeti hét sikeréről: a tett cserépedényei, kovécsolt-
hamburgt Productton Kauf- vas dísztárgyai és kosarai, 
hausban nagy keresletnek oknn vásárolják a TANNIN-
örvendenek a magyar szö- PEX által exportált börpa-
vetkezeti készítménvek: a pucsokai és a kultúra ex-
HUNGAROCOOP exportetk- prrrtelkkét. 

Nyolckilométetes 
sebességgel 
folyik a 

Már ötödik napja tart az gátak közé szorított része-
egyenletes ütemű, mérsékelt ken, amilyen például a Sze-
apadaa a Tisza Csongrád me. ged varosnál levő szakasz, 
gyei szakaszán. Naponta át- A dél-alföldi "átakon a 
lagosan hét centiméterrel huzamosabb ideie tartó ve __ 
caökken a vízállás és a mai dekezés során több mint húsz. fo|g«cJta az 1970. évi fejlesz 
napon valószínűleg eléri azt kilométer hosszúságban ké-1 a l f ( 0 módosításáról, vs-
a szintet, amelynél a légin- szítettek a gátakon futó ró- i a m i n t a társadalmi munka 

A bűnügyek száma a/, utób-
bi években a városban csök-
kent. de a kerületben a nagy 
beruházásoknál növekszik a 
társadalmi tulajdon ellen el-
követett bűncselekmények 
száma. Így például Tarján és 
a nyugati iparövezet építke-
zéseinél. A rendőrség ezek-
ben az esetekben főként a 
megelőzésre, a feltételek 
megszüntetésére törekszik. A 
fiatalkorúak bűncselekmé-
nyeinek száma az elmúlt év-
ben nem nőtt tovább. Több 
viszont a szabálysértés: az 
ittas, klvtlágítatlan kerék-
párokon és a járdán bicikli-
zők száma. A közlekedési 
szabályok megsértése miatt 
200 helyszíni bírságot sza-
bott ki 1989-ben a rendőrség. 

A növekvő járműforga-
lommal együtt több a bal-
eset Is. Amíg 1888-ban s 
városban 438 baleset volt 
1989-ben számuk már elerte 
az 536-ot. Ebből a kerület-
ben 151 baleset történt, fő-
leg szerdán és szombaton es-
te 8 és éjfél között. 

A tanácsülés vita után el-
fogadta a beszámolót. A 
rendőri szerveket jó mun-

i 

Ülésezett a járási tanács 
Napirendjén a költségvetés és fejlesztés 

Tegnap tartotta ülését a vékenységról. eredményekről hamarább felépíteni. A nép-
szegedi járási tanács. Dr. Áb-
rahám Antal vb-elnökhelyet-
les az 1989 évi költségvetési 
es fejlesztési terv teljesítésé-
ről számolt be. A tervet sike-
resen teljesítette a járási ta-
nács, tovább növekedett a 
gazdálkodó szervek önállósá-
ga, fokozódott a felelősségér-
zet, a gazdálkodás hatékony-
sága. Mindez azt eredmé-
nyezte, hogy a módosított be-
vételi előirányzatot 102.7 szá-
zalékra teljesítették. A járás 
tovább gyarapodott, így töb-
bek között elkészült Kiskun-
dorozsmán a Felszabadulás 
utcában, Pusztaszeren a 
Munkás telepen az út. meg-
kezdődött a rúzsa—Ullési ösz-
szekötő-ut építése, javult a 
közvilágítás és mind a har-
minc községben rendezetteb-
bek, szebbek lettek az utak. 
központok. Sorolni lehetne 
az egészségügyi beruházáso-
kat is; Kisteleken, Öttömö-

Domaszéken, Csenge-

tenzívebb. vagyia a harmad- /senorokat az Alsótlszuvtdékl 
fokú védelmi . készültséget Vízügyi Igazgatóság munká-
mérsékelhetik. Szegednél teg- sai. Közben kizöldelltek az 
nap 805 centimétert jelzett árterületen levő fák. Megnö-
a mérce és nyolcszáz centi- vekedett lombozatuk is fé-
méter alatt kerül sor a fo- kezi a víz sodrását és fo-
kozat enyhítésére. Ez most kozottan védi a hullámveré-
már azért ts várható, mert a sek rombolásától a töltése-
Maros „hozama" Is csókken. kel. 

A , jelenlegi vízállásnál a a tartós vízállás következ-
meder feletti úgynevezett tében növekszenek a fakadó 
sodorvonalban óránként hat- vizek. Ezzel az elöntéssel 
nyolc kilométeres sebesség- mindaddig számolni kell, 
gel halad a folyó. A nyári a m í R a gátak tartják a fo-
és az őszi sekély szintnél en- jyókat és a vízállás maga-
nek a sebességnek még a fe- a toltesek lábánál, 
lét sem éri el » Tisza. A 
leggyorsabb a lfiíolyjís a szúk 

kájukért határozattal jegy-
zőkönyvi dicséretben részesi- | sön, 
tették. j lén, Üllésen. Szatyrrazon is 

A tanács megvitatta és el- ! korszerűsödött az orvosi és 
fogászati szakellátás, javult a 
bölcsődei ellátottság. 

Pusztaszer községi tanács értékeléséről ás a társadalmi 
munkások jutalmazásáról 
szóló előterjesztéseket. Végül 
bejelentések és interpellációk 
következtek, melyekre Pán-
tya József vb-elnök válaszolt. 

munkájáról Bitó Antal, a 
községi tanács vb elnöke szá-
molt tx», majd a szegedi 

I rásban levő népművelési 

Hármas ikrek névadója 

feladatokról Acs Zoltán, a 
járási tanács vb művelődési 
osztályának vezetője. 

A vitában többen szót kér-
tek. Török Tibor (Deszk) 
méltatta a tavalyi eredmé-
nyes gazdálkodást, a fejlesz-
tési alap pozitív alakulását. 
Kalapos István (Szeged) szó-
vá tette, hogy Pusztaszeren 
csökkent a tanácstagok akti-
vitása A három „mint" ter-
melőszövetkezet egyesülésé-
vel eg.v életképesebb nagy-
üzem jöhetne létre. Bujdosó 
Albert (Pusztaszer) 10 eves 
fejlődéséről beszélt, hiszen az 
elmúlt évtizedben épült a ' 
belterületen levő házak 70 
százaléka. Szólt a szociális és 
kommunális gondokról Is. Dr. 
Ábrahám Antal (Szeged) fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
a tanácsi ciklus vége felé a 
tanácstagok eg.v részének 
munkájában visszaesés mu-
tatkozik Pedig a lakosság 
bizalmával nem szabad viaz-
szaélni. Jövő évtől kezdve a 
községi tanácsok önállósága 

já- tovább növekszik, úgyszintén 
te- a gazdálkodási Hlapjuk, be-
m m vételi forrásuk. Elsősorban 

erre alapozzanak a puszta-
szeriek is és alaposan átgon-
dolt besorolással állapítsák 
meg, hogy mit akarnak lég-

i i B. 

Debrecenben, a MÁV üzemi KISZ-bizottsága által 
rendezett névadó ünnepségen köszöntöttek « jegyezték 
be az anyakönyvben a debreceni oarrrww ikreket: K. Nagy 
Istvánt, Ágnest és Mártát. A tavaly július 16-én született 
harmas ikrek szépén fejjődnefc, esessaeseeek. (MTI) 

gazdasági erőforrásokra nem 
lehet mindent alapozni, s 
minden tervüket, nyilvánva-
lóan, állami segítséggel pár 
éven belül nem' válthatják 
valóra. Dr. Katona Zoltán 
(Kistelek) javasolta, hogy kö-
zös összefogással könnyeb-
ben megvalósítható egy-egy 
nagyobb szociális vagy kom-
munális beruházás. Így pél-
dául egészségügyi kombinát, 
kultúrotthon. 

Tóth Szil vesztemé ország-
gyűlési képviselő a népműve-
lési munka Jelentőségére, 
eredményére hívta fel a fi-
gyelmet. Mari Péter, a Járási 
tanács vb osztályvezető-
helyettese bejelentette, hogy 
e tavaszon 472 lakóházat ért 
belvízkár és az eddigi felül-
vizsgálatok szerint 80-at új-
jáépítenek. Tóth Mihalyné, a 
járási Vöröskereszt titkára a 
véradómozgalom helyzetéről 
számolt 'be, és átadta a ki-
tüntető díszoklevelet a vér-
adásban kitűnt falvaknak, 
községeknek és a legjobb 
szervezőknek. Csápenszki 
István, H járási pártbizottság 
első titkára méltatta a Lenin 
ünnepségeket és szólt az új 
tanácsi törvény elkészítésé-
nek szükségességéről. 

Bz. L. I. 
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