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Kádár János a Szabolcs-
Szatmár megyei pártaktíván 

Kádár János, az MSZMP KB el$ő titkára beszél a nyíregyházi nagyaktíván 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára Szabolcs-Szatmár me-
gyei látogatásának befejező 
napján, csütörtökön, Nyíregy-
hazán részt vett a megyei 
pártaktíván. 

A Móricz Zsigmond Szín-
házban megtartott pártaktí-
va t. or. Pénzes János, a me. 
gyei tanács elnöke nyitotta 
meg, majd dr. Tar Imre, a 
megyei pártbizottság első 
titkára tartott beszámolót. 
Bevezetőben hangsúlyozta: 
nagy öröm és megtiszteltetés 
a megye kommunistái szá-
mára, hogy a párt Központi 
Bizottságának 1974. március 
19—20-i ülcse után a Közpon-
ti Bizottság első titkárának 
jelenlétében adhatnak szá-
mot a. X. kongresszus hatá-
rozataink végrehajtásáról, a 
párt politikai vonalának 
megvalósulásáról Szabolcs-
Szatmár megyében; a megye 
politikai, gazdasági, kulturá-
lis fejlődéséről, a XI. kong-
resszusra való felkészülés 
megkezdéséről. Jelentette, 
hogy a X. pártkongresszus 
és a megyei pártértekezlet 
határozatainak döntő többsé-
gét időarányosan teljesítet-
ték, illetve folyamatban van 
a teljesítésük. 

A továbbiakban hangsú-
lyozta: 

>— Az a dinamijíus és tö-
retlen fejlődés, amely ha-
zunkban érvényesül, jellemző 
Szabolcs-Szatmár megyére 
is. A megye fejlődése a X. 
pártkongresszus óta felgyor-
sult. A negyedik ötéves terv-
ből eddig eltelt három év so-
rán az ipari termelés 35 szá-
zalékkal, a mezőgazdasági 
termelés 22 százalékkal, a 
tervezettnél nagyobb arány-
ban emelkedett. Amíg 1965-
ben az ipari termelés értéke 
3,5 milliárd forint volt, ad-
dig 1973-ban mintegy tízmil-
liárd forintot tett ki, s 1975-
ben a terv szerint eléri a 12 
milliárd forintot. Nyíregyhá-
zán és a megye fiatal váro-
saiban országosan is jelentős 

. új gyárak, űzetnek létesültek. 
A párt és a kormány meg-
különböztetett támogatása 
folytán a negyedik ötéves 
terv időszakában 600 millió 
forint iparfejlesztési és ipar-
kitelepítési támogatást kap a 
megye, amellyel 2 milliárd 
forint, értékű beruházást va-
lósítunk meg. 

A szabolcsi ember az új 
ipari munkahelyeken mind 
nagyobb hozzáértéssel és 
sscrütílommal dolgozik. Keze 

nyomán olyan termékek szü-
letnek, amelyek a világpia-
con is megállják a versenyt. 
A megyében van Záhony 
átrakó állomás is, ahol ma 
már több mint hatezren dol-
goznak. 

— Az ipartelepítéssel egy-
iüőben új munkásság is szü-
letik Szabolcs-Szatmárban. 
A munkásosztály vezető sze-
repe nálunk is érvényesül, s 
rendszeresen javulnak a 
munkásosztály élet- és mun-
kafeltételei. 

— A mezőgazdaság ter-
méshozamai a tervezettnél 
nagyobbak. A termelőszövet-
kezetek az elmúlt évben hek-
táronként 32,9 mázsa búzát, 
35,á mázsa kukoricát termel-
tek. Ezen a tájon termelik az 
ország téli alma termésének 
felét, a dohány 60 százalékát, 
a burgonya egynegyedét. Az 
utóbbi három évben a 
szarvasmarha-állomány 7,8 
százalékkal növekedett. 

— A több termelés jobb 
életet, kevesebb és könnyebb 
munkát, kulturáltabb feltéte-
ket eredményezett — mon-
dotta dr. Tar Imre, majd is-
mertette az óvodai elhelyezés 
és az iskolai oktatás terén 
elért eredményeket. Ered-
ménynek tartjuk azt is, hogy 
a középiskolások 66 százalé-
ka, a főiskolások 60 százalé-
ka fizikai dolgozó szülők te-
hetséges gyermeke — tette 
hozzá. 

— Az 1970. évi árvíz há-
rommilliárd forint kárt oko-
zott. Nem egészen négy év 
elteltével arról számolhatunk 
be, hogy a lakóházakat fel-
építettük, ez év végére 
a közintézmények is meg-
épülnek, az ipari és a 
mezőgazdasági üzemek ered-
ményesen működnek. A la-
kosság biztonságban, jobb és 
kulturáltabb körülmények 
között él és dolgozik, mint 
az árvíz előtti időkben. 

A továbbiakban hangsú-
lyozta : 

— A párt erős, a közel 28 
ezres tagsága érvényre tudja 
juttatni a párt politikáját. A 
párt összetétele jó irányban 
változik. A tavaly felvett 812 
párttag 76,4 százaléka fizikai 
dolgozó. Ennek több mint 7o 
százaléka szakmunkás. Ör-
vendetesen növekszik a fia-
talok és a nők aránya a 
pártban. 

— A megye párttagsága 
bizalommal és várakozással 
tekint a XI. kongresszus 
elé, lesz miről számot adni, 
és ami a legfontosabb, a 
párt politikája mhozatktti, 

töretlen, ami a jelenben és a 
jövőben is a végzett munka 
legbiztosabb záloga. A me-
gye munkásosztályának, szö-
vetkezeti parasztságának, 
értelmiségének politikai köz-
érzete jó, s egyöntetű véle-
ményét fejezi ki, hogy kö-
vetkezetesen dolgozik a párt 
politikájának, a X. kongresz-
szus, a megyei pártértekezlet 
határozatainak rhegvalósítá-
sán. 

A beszámolót hozzászólá-
sok követték. Szót kért Hu-
dák Sándor, a Taurus Gu-
migyár munkása, Czeglédi 
Lászlóné, a tiszaberceli Bes-
senyei Tsz alapszervi párt-
titkára, Varga Gyula, a nyír-
egyházi városi pártbizottság 
első titkára és Csorna Tibor-
né, Baktalórántháza egyik 
általános iskolájának igazga-
tója. 

Az aktíván felszólalt Ká-
dár János, aki időszerű bel-

és külpolitikai kérdésekről 
beszélt. 

Dr. Pénzes János zársza-
vában biztosította a KB első 
titkárát, hogy Szabolcs-Szat-
már megye lakossága bízik a 
párt poiltikájában. egyet ért 
a Központi Bizottság hatá-
rozataival, vonalvezetésével, 
s ezek megvalósításáért dol-
gozik, harcol a párthatároza-
tok végrehajtásával az ered-
mények fokozásával készül 
az MSZMP XI. , kongresszu-
sára. 

Kádár János délben a me-
gyei tanácsháza dísztermé-
ben ebéden találkozott a 
megye párt- és állami veze-
tőivel, társadalmi életének 
képviselőivel, közéleti szemé-
lyiségeivel. Az ebéden Gulyás 
Emilné dr., a Hazafias Nép-
front Szabolcs-Szatmár me-
gyei bizottságának titkára, 
Oláh László nyugdíjas válla-, 
lati igazgató, a munkásmoz-
galom régi harcosa, és dr. 
Tar Imre, a megyei pártbi-
zottság első titkára pohárkö-
szöntőt mondott. Kádár Já-
nos meleg hangú pohárkö-
szöntőjében szólt a megyé-
ben szerzett kedvező benyo-
másairól, s hangsúlyozta: 
abban a meggyőződésben tér 
vissza látogatásáról, hogy a 
párt Központi Bizottsága, a 
kormány, népünk mindenkor 
számíthat a párt gyakorlat-
ban eddig is bevált, helyes-
nek bizonyult politikájának 
megvalósításában Szabolcs-
Szatmár megye lakóira. 

A Közonti Bizottság első 
titkára a délutáni órákban 
visszautazott a fővárosba. 

Jóváhagyták 
a beruházási programot 

A felsővárosi építkezések tervei 
a városi tanács vb előtt 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága tegnapi ülésén 
számos más téma között 
megvitatta és határozatában 
jóváhagyta a tömeges lakás-
építkezés soron következő te-
rületének, a felsővárosi épít-
kezéseknek beruházási prog-
ramját. Lapunkban már 
többször is — legutóbb tér-
képen feltüntetve az egyes 
felsővárosi építési ütemek 
határait — beszámoltunk 
arról, hogy Tarján VIII. és 
Odessza II. építési ütemének 
befejezése után Felsővároson 
látnak munkához az építők. 
A három felsővárosi építési 
ütem nem csupán a jelen-
legi ötéves terv lakásépítési 
céljait szolgálja, hanem a kö-
vetkező ötéves tervre is biz-
tosítja majd az átmenetet. 

Akik emlékeznek koráb-
ban közölt térképünkre, 
nyilván tudják, hol húzód-
nak a felsővárosi építési te-

rület határai. Az első ütem 
területét a József Attila su-
gárút, a Retek utca, a Szil-
iért sugárút, a Dankó Pista, 
a Bihari és a Debreceni utca 
határolja. A második a Szil-
iért sugárút. Kereszt, Csaba 
és a Tabán utca által bezárt 
terület, végül a harmadik 
ütem határai: a Kereszt, a 
Lugas, a Gyík és a Csaba ut-
ca. A területen a beruházási 
program szerint összesen 3018 
lakás elhelyezésére lesz le-
hetőség. Ebből kétezer lakás 
tanácsi célcsoportos beruhá-
zásban épül, 480 pedig az 
OTP beruházásában. A fenn-
maradó 538 lakás részint ké-
sőbb épül fel, részint pedig 
a megmaradó, jó állapotban 
levő családi házakban talál-
ható. A terület előkészítésé-
hez — amelynek érdekében 
már megkezdődött az eljárás 
— összesen 278 ingatlant kell 

szanálni, melyekben 476 1b 
kús van. 

A program a beruházás 
teljes költsége számára egy-
milliárd 49,5 millió forintot 
irányoz elő, amelyből 43 
millió forint az alapközmű 
és az elektromos hálózat épí-
téséhez szükséges. Számos 
kapcsolódó létesítmény is 
épül a felsővárosi területen: 
egy 16 tantermes iskola. 150 
férőhelyes óvoda, 80 férőhe-
lyes bölcsőde. valamint 
gyógyszertár, orvosi rendelő 
és szolgáltatóház. A program 
szerint az itt felépítendő üz-
letek alapterülete több mint 
3 ezer négyzetméter lesz. 

Még az idén nyáron, jú-
niusban megkezdődik az 
építkezés, s az első lakásokat 
jövőre, 1975-ben adják át az. 
építők. A felsővárosi építke-
zések teljes befejezése — be-
leértve a parkosítást is — 
1978-ban várható. 

• • 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala Közli: 

a Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. 

A kormány megtárgyalta 
és jóváhagyólag tudomásul 
vette Lázár György, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese 
jelentését az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága 1972 no-
vemberi ülésének határoza-
taiból adódó állami felada-
tok végrehajtásáról. Az 
utóbbi félévben egyebek kö-
zött sor került a népesedési 
helyzet javítása érdekében 
szükséges intézkedésekre, a 
férfi- és nődolgozók közötti 
egyenlő munkáért, egyenlő 
bér elvének fokozott érvé-
nyesítésére, a távlati jogal-
kotási terv előterjesztésére, 
a szakmai bérarányok és 
szakmai bérek országos táb-
lázatának elkészítésére, a 
munkaidő-csökkentés továb-
bi területekre való kiter-
jesztésére. 

A kormány megtárgyalta 
az igazságügy- és a belügy-
miniszter, valamint a taná-
csi . hivatal elnökének a sza-
bálysértési törvény végre-
hajtásáról szóló jelentését, 
különös tekintettel a gazda-
sági és vagyoni jellegű sza-
bálysértésekre. Egyúttal 
meghallgatta a legfőbb 
ügyész tájékoztatóját a tör-
vény végrehajtásával kap-
csolatos ügyészi tapasztala-
tokról is. A jelentés megál-
lapította, hogy a szabálysér-
tési törvény elérte célját: az 
eljárás gyorsabb és egysze-
rűbb lett, bevált az eljárás 
demokratizmusát szolgáló 
községi szabálysértési bizott-
ságok működése. A legfőbb 
ügyész tájékoztatója kiemel-
te. hogy az eljárások általá-
ban megfelelnek a törvé-
nyesség követelményeinek.. 
Az ügyészségek rendszeresen 
figyelemmel kísérik a sza-
bálysértési eljárások törvé-
nyességének alakulását. A 
kormány a jelentést és a tá-
jékoztatót tudomásul vette. 

A Központi Népi Ellenőr-
zési Bizottság, valamint az 
Országos Anyag- és Árhiva-
tal elnökei jelentést terjesz-
tettek a kormány elé, az ár-
hatóságok árellenőrző tevéi 
kenységének és az areüea-

őrzések hatékonyságának-
vizsgálatáról. A jelentés 
megállapítja, hogy az árel-
lenőrzések száma az utóbbi 
időben nőtt, szakszerűségük 
javült. Az ellenőrzések haté-
konysága azonban sokszor 
még nem kielégítő, a lakos-
ság érdekeinek védelme és 
az árellenőrzések eredmé-
nyességének növelése érde-
kében — a meglevő jogsza-
bályok alapján — jobb szer-
vező munkára, a személyi és 
szakmai feltételek biztosítá-
sára, és következetesebb fe-
lelősségre vonásra van szük-
ség. 

Az Országos Bányaműsza-
ki Főfelügyelőség elnöke je-
lentést tett a kormánynak a 
bányászat biztonsági helyze-
téről, valamint a bányaható-
ság tavalyi tevékenységéről. 

A jelentés megállapítja, hogy 
a műszaki fejlesztés, vala-
mint a biztonságos munka-
végzés személyi feltételeinek 
kedvező alakulása eredmé-
nyeként a bányászat bizton-
sági és baleseti helyzete ja-
vult. A bányászatban a lét-
szám állahdósult. s ez ked-
vezően hatott a technológiai 
fegyelemre, a dolgozók szal:-
mai ismereteinek bővítésére. 
A Minisztertanács a jelen-
tést jóváhagyólag tudomá-
sul vette, és felhívta a mi-
nisztériumok. vállalatok ve-
zetőinek figyelmét, hogy to-
vábbra is tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket a 
bányászat biztonságának 
fejlesztése érdekében. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

Fát ültettek 
a családi ligetbe 

Mostanáig Zákányszék dicsekedhet megyénkben egyedül 
családi ligettel: minden család minden gyermekének "át 
ültethet tavaly óta a falu szélén kijelölt új ligetben. Teg-
nap délután az egész falu ünnepeként újabb 26 fát ültet-
tek el, és ezzel az első liget be is'telt. Ősszel a község má-
sik részén folytatják a nagypn szép kezdeményezést. Ve-
szelovszky Ferenc és családja két fát ültetett, egyet a héjú 
éve's Attilának, egyet pedig a héthónapos Mártanak. 

vételünk nóiwk készük. 
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