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Tegnap, csütörtökön dr.
Komócsin
Mihály tanácselnök elnökletével ülést tartott
Csongrád megye tanácsa. Az
ülésen részt vett Rózsa István, az MSZMP Csongrád
megyei bizottságának titkára, s a megye országgyűlési
képviselői. A tanács megtárgyalta a megye demográfiai
helyzetének
alakulását. A
Hantos Mihály tanácselnökhelyettes által összeálllított
anyag vitájában felszólaltak:
dr. Máthé Ferenc
(Csongrád), Munkácsy György (Szeged), Juhász
József (Szeged),
dr. Bacskay
Jenő
(Szentes), Morschhauser J ó zsefné (Domaszék), Martonosi Andrásné (Hódmezővásárhely), Miklós Lászlóné (Makó), dr. Ábrahám
Antalné
(Szeged), Kiss Dezsőné (Csanádpalota) megyei tanácstagok és Balázs Lajos, a megyei NEB elnöke. A végreh a j t ó bizottságra átruházott
tanácsi hatáskörök gyakorlásáról
szóló
beszámolóhoz
hozzászólt
Vigh
Sándor
(Székkutas), a megyei tanács
és szervei ú j működési szabályzatának tervezetéről pedig Munkácsy György (Szeged) mondott véleményt. Az
előterjesztések között szerepelt a szentesi kórház megyei jellegének
megszüntetését javasoló anyag, melyhez Török László (Szentes)
szólt hozzá.
A megyei tanács tegnapi
ülésén olyan témát
tűzött
napirendre, amely
országszerte mind fontosabb kérdéssé válik, s tekintve a megye helyzetét, Csongrádban
lassanként a legégetőbb gondok egyike lesz. Már az előzőkből is kitűnik, hogy a
megye
népmozgalmának
helyzetét tárgyaló anyaghoz
szóltak hozzá a legtöbben,
ez váltotta ki a legélénkebb
vitát. Valamennyi tanácstag,
az egész testület átérezte a
kérdés fontosságát. Ez egyaránt- kitűnt az anyag összeállítóinak igen alapos munkájából, s a tanácstagok felelősségtől és érzelmektől átfűtött, széles körű tárgyismeretre valló hozzászólásaiból.

a megyei tanács

Föld körül a Szojuz—12
Csütörtökön délután ismét
ember vezette űrhajót bocsátottak fel a Szovjetunióban.
A Szojuz—12. űrhajó parancsnoka Vaszilij Lazarev
alezredes, valamint fedélzeti
mérnöke, Oleg Makarov. Az
űrhajó Föld körüli pályára
térése után megkezdték
a
kétnapos kísérleti
program
végrehajtását.

te. 1971-ben például ezer la- kedett. A természetes szapoA Szojuz—12 programjákosra mindössze 13,3 születés rulat
növekedése számára
jutott, s ezzel a megye az kedvező helyzetet
teremtő nak egyik legfontosabb célországban utolsó helyre ke- feltételek intenzívebben j a - ja az űrhajósok életbiztonsárült. Az 1956-os 7766 élve vultak tehát
a megyében,
születés 1971-re 6 ezer alá mint az országban általában, gával kapcsolatos berendezéesett vissza, vagyis 23 szá- a születések száma viszont sek és rendszerek tökéletesízalékkal csökkent. Igaz, az így is nagyon alacsony,
tése, illetve az ezzel összeutóbbi években némi javuHosszú és tartalmas vita függő orvosi ismeretek gyalás tapasztalható. A mély- után a tanács
végül úgy
pont 5345 születéssel, 1965- döntött, hogy megbízza
a rapítása.
ben volt. Jelenleg a terhessé- végrehajtó bizottságot: a viAz ű j szovjet űrkísérletgek 40,8 százaléka végződik tában elhangzottak, valamint ről lapunk 2. oldalán közIndulás előtt a Szojuz—12 legénysége: V. Lazarev és O.
születéssel,
ez az arány a bizottság által előkészített
Makarov
1965-ben csak 38,9 százalék határozati javaslat
alapján lünk tudósítást.
volt. A születések száma 1965 szövegezze meg a határozaóta 12 százalékkal emelke- tot, amely részletesen foglal dett, de még mindig utolsó kőzik a népmozgalom alakuhelyen áll az országban.
lásával, s intézkedéseket, jaKedvezö
a megyében
a vaslatokat tartalmaz a helyzet
házasságkötési
aktivitás,
a
kedvezőbbé tételére. A
családok száma az 1949-es határozat megszövegezésekor
115 ezerről 1970-re 127 ezer- visszatérünk a témára.
re emelkedett,
ám a gyerA megyei tanács
ezután
mektelen
családok
aránya megvitatta
és elfogadta a
28-ról 37 százalékra, az egy- végrehajtó bizottságra
átrugyermekes családoké
pedig házott hatáskörök
gyakorlá32-ről 35 százalékra
nőtt. sóról szóló beszámolót, vaCsökkent a két- vagy több- lamint a tanácsnak és szergyermekes családok aránya, veinek új működési
szabályVita
Az adatokból kitűnik, hogy
"tón határozott a
Jean Sibeliusnak,
a finn dár János és felesége foga- levi
Sorsa miniszterelnök,
_
. tanacs a szentesi korház mezenekultúra
legnagyobbalakházigazda,
Urho
Ahti
Karjalainen
külügymid
á
s
t
a
d
o
t
t
a
igen magas a művi vetelesek g y e i jellegének megszüntetéanak
. s z ü l ö h . e l y é r e ' 1 " f 1 " Kekkonen finn államelnök niszter, továbbá a kormány
száma. Évente 1965 óta, á t - séről. E határozat december •>
kilo,
lagosan 8 és fél ezer terhes- 31-én lép hatályba. A tanács sinkitol mintegy 100
A íogadason több tagja, es a finn politiségmegszakításra kerül sor a határozott a megyei és a méterre levő Hámeenlinnába tiszteletere.
,7.
. ,
Szeged városi KÖJÁL egye- látogatott el csütörtök dél- Kekkonen elnökön és fele- kai és társadalmi élet száKádár
János,
az s égén kívül megjelent Ka- mos vezető személyisége is.
megyeben,
szamuk
nem s í t é s é r 6 1 is< 1 9 7 4 j a n u á r 4 _i elött
~
csökken. Csak a terhessé- hatállyal. Ezután interpellá- MSZMP Központi Bizottságek száma növekszik, így a ciókra került sor. Martonosi gának első titkára, feleségéművi vetélések aránya vala- Andrásné
(Hódmezővásár- vel és. kíséretének tagjaival.
,
»i j
-uwhely), Szögi Bela (Szeged), Helsinkiből indulva
mintmelyest kedvezőbbe valt.
Nagy
sándor
( A s otthalom)
egy másfél órás autóút után
A természetes
szaporulat és Bárkai Mihályné (Baks)
érkeztek meg a magyar venösszefügg
a halálozás ala- megyei tanácstagok interpel- dégek és finn kísérőik
a
kulásával. Ha a kettő külön- láltak. Martonosi
Andrásné mindössze 36 000 lakosú kisbözetét össszevetjük,
az ezer a vásárhelyi
Kincsestelep városba, amely nemcsak hallakosra
jutó
természetes
számára sürgette egy áruház hatatlan muzsikusfiáról, h a szaporulat évente
mindöszmegépítését.
Az áruházat nem festői környezetéről, a
sze 0,6 a megyében. 1960 és már tervezteti a MÉK, s turisták ezreit vonzó Aulan1970 között mindössze 3575 előreláthatóan 1975 közepére ko nemzeti parkról és nem
volt a megye
természetes lesz készen. A többi inter- utolsósorban patinás törtészaporulata. A lakosság szá- pellációra — melyek tegnap nelmi emlékéről, a hámeenmának növekedését tehát jó- hangzottak el — később kap- linnai várról is nevezetes.
részt a bevándorlás biztosít- nak választ a tanácstagok,
Délután Kádár János és
ja. A kettőt együtt számítA megyei tanács végrehaj- felesége egy másik — nem
va, tíz esztendő alatt a me- tó bizottsága
nemrégiben kevésbé nemzetközi
hírű
gye lakossága 7353 fővel nö- emlékplakettet
alapított — finn kisvárossal, Riihimászocialista
A Szegedi Vas- és Fém- Rákóczi Ferenc
vekedett, s 1970-ben 441 ezer azoknak a tanácstagoknak a kivel ismerkedett. A 22 000 ipari Szövetkezet munkás- brigád minden tagjának. Kí399 volt. A természetes sza- számára, akik 10, illetve 20 lako6Ú
települést
szerte kollektívája ezekben a n a - vánom, hogy váljon valóra
törekvésük: »A
porulat és a bevándorlás éve töltik be eredményesen Finnországban
„kristályvá- pokban ünnepli fennállásá- személyes
nak negyedszázados évfor- szocialista módon élni, dolmintegy felét-felét teszi ki a felelősségteljes,
választott ros"-ként emlegetik: a rii- dulóját. A jeles jubileumi gozni és tanulni- eszme tartermékei esemény alkalmából — egy talma szerint."
lakosság
növekedésének funkciójukat, s végzik áldo- himáki üveggyár
A következőkben Győri
világviszonylatban korábbi kedves meghívásnak
1960-tól 1970-ig. Ám, 1971- zatkész társadalmi munkáju- ugyanis
ben például a 264 természe- k a t . Dr. Komócsin Mihály a is a legmagasabb színvona- eleget téve — tegnap dél- Imre részt vett azon a benháziünnepségen is.
tes szaporulatra 1232 beván- megyei tanács 25 tagjának lat képviselik az üvegipar- után meglátogatta a precí- sőséges a fegyveres erők
ziós szerszám és másféle gé- amelyet
dorló jutott.
nyújtotta át tegnap a plaket- ban. Riihimaki azonban nem- peiről, műszereiről
immár közelgő napja alkalmából a
Egy tudósításban lehetet- tet, 10 éves
munkájukért. csak kristály-, hanem test- Európa-hírű ipari szövetke- szövetkezet
munkásőreinek
Közismert, hogy — bár az len a népesség, a népmozga- Közülük négyen — Hunyad- vérváros. is: Szolnokhoz fű- zetet Cyöri Imre. az MSZMP tiszteletére rendeztek. A szöKözponti Bizottságának tag- vetkezet nehéz fegyveresei
utóbbi években emelkedett a lom alakulásának valameny- kürti Lajos, Link
Mihály, zik szoros, baráti szálak.
hegesztő,
ja. a Csongrád megyei párt- Horváth Ferenc
szempontjával, fontos Nagy István és
születések száma — az or-nyi
A magyar párt első titká- bizottság első titkára. A szakaszparancsnok vezetéséReinholcz
okaival
foglalkozni.
A
tara
—
Kekkonen
elnök
kísészág demográfiai helyzete álAndrás — 20 éves
tanácskorszerű üzemben folyó sok- vei az 1972-es kiképzési evtalában véve kedvezőtlen ké- nács elé terjesztett anyag, s tagságukért kapták az em- retében — délután érkezett oldalű
termelőmunkáról ben — a szegedi Gera Sáfivissza Helsinkibe. Este Ká- Ivánka Tóth Kálmán elnök, dor munkásör-zászlóal.i k e pet mulat. S ez hatványozot- a felszólalók részletesen ele- lékplakettet,
Németh
Imre párttitkár és belében
kiérdemelték a
tan érvényes Csongrád me- n é z t é k a megye helyzetét, nmtmmmwaiMX
a szövetkezeti közösség más „Kiváló szakasz" megtisztelő
gyére. A megye
lakosságá- az életszínvonal alakulásától >
vezetői tájékoztatták Győri címet. Ugyanakkor hasonló
nak növekedése elmarad az kezdve a nök foglalkoztatott- j
Imrét, aki később a műhe- — számos kormánykitüntelyeket is megtekintette. El- téssel is elismert érdemeket
országos átlag mögött. Amíg ságáig. a lakásépítéstől a
j ismeréssel szólott
arról az szereztek a szövetkezet munaz ország lakossága 20 esz- bölcsődei, óvodai ellátottsáertékes ipari tevékenységről, kásörei a
termelésben is.
vagyis számbavettek j
tendő alatt 11,3 százalékkal gig.
amit e munkáskollektíva be- Ezért a szövetkezet vezetőolyan szempontot,
nőtt, Csongrád megyéé mind- minden
tölt a magyar
gépgyártás sége nevében ezúttal az e r össze 2,5 százalékkal emelke- amely befolyással lehet a
hírnevének öregbítésére.
kölcsi elismerésen t ú l anvademográfiai helyzet alakuládett.
A szovjet
megrendelésre gi jutalmazásban részesítetkészülő
hegesztőautomaták t e bkot Ivánka Tóth Kálmán
A népmozgalom helyzeté- sára. A kérdés bonyolultsászerelésével
foglalkozó II. elnök.
A
tsz-tagság
anyagi
és
szoDr.
Novobaczky
Iván.
a
néhány
vel
kapcsolatban
számos gát jól érzékelteti
A családias üzemi munciális helyzetét, perspektíva- TOT titkára vitaindító be- Rákóczi Ferenc szocialista
szempontot vizsgált a tanács adat. Óvodai ellátottságban c it. a szociális gondoskodás számolójában részletezte a brigád munkahelyén időzve kásőr-talalkozón meleg hanmunkaerő- a következő kedves sorokat gú pohár köszöntöt
mondott
elé került anyag, a legtöbb megye második helyen áll a: üzemi és t á r s . a l m i tenni szövetkezetek
Györi Imre. s méltatta az
meg csü- helyzetét, a
foglalkoztatás jegyezte a brigádnaplóba:
százalékkal. valóit tárgyalta
vitát azonban a születések országban, 76,9
törtökön a. TOT szervezésé problémáit, a tsz-tagok jöt.A Vas- és Fémipari Szö- itt dolgozo idősebb es fiataszántanak
kedvezőtlen ala- Amíg az orszagban a laká- ben a mezőgazdasági sző- vedélmének
megalakulásának labb iparosnemzedékek é r alakulását, az vetkezel
sok
száma
1972-ben
2,2
szckulata váltotta ki. Rendkívetkezetek szociális bizoltsá- anyagi ösztönzés kérdései 1, s 25. évfordulóján jó egészsé- demeit és szólott a rajuk vázalekkal
nőtt,
Csongrád
megainak országos tanácskozó- az ezekkel kapcsolatos teen- get, eredményes munkát, sok ró új, szebb, nagyobb felvül kedvezőtlen ugyanis e
boldogságot
kívánok a II. adatokról is.
emel- sa.
dőket. (MTI)
tekintetben a megye helyze- gyeben 4,4 százalékkal

Kadar János
Satogatasaí

A 25 éves Szegedi Vasés Fémipari Szövetkezet
köszöntése

Győri Imre tatogatása a jubiláló
üzemben
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