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Gyorsabb fejlesztés 
szükséges 

A kereskedelem helyzetéről tárgyalt 
a megyei tanács 

tegnap, csütörtökön dr: Perjési László tanácselnök el-
nökletével ülést tartott Csongrád megye tanácsa. A tanács 
— miután jóváhagyta a végrehajtó bizottság két tanács-
ülés közötti munkájáról szóló beszámolóját — a költség-
vetési és fejlesztési alap tavalyi gazdálkodásáról szóló be-
számolót vitatta meg. A vitában felszólalt dr. Bacskay Je-
nő (Szentes) a tervgazdasági bizottság ás dr. Kutiván Re-
zső (Szeged pedig a számvizsgálói bizottság nevében, va-
lamint Link Mihály (Szeged), dr. Négyesi Jánosné (Szen-
tes) és Martonosi Andrásné (Hódmezővásárhely). A tanács 
— vita után — elfogadta a beszámolót. Ezután a megye 
kereskedelmi hálózatának fejlesztéséről, a lakosság ellátá-
sáról szóló beszámoló vitája következett, amelyben felszó-
lalt Munkácsy György (Szeged), Lantos Balázs (Szentes), 
dr. Szucsán Sándor (Szentes), dr. Máté Ferenc (Csongrád), 
Kopasz Józseíné, a KPVDSZ megyei titkára, Kusz Béla 
(Makó), Perjési József, az MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságának munkatársa és Rósner Imre;\a Belkereskedel-
mi Minisztérium főosztályvezetöjtr 

A tanács tegnapi ülésén'elfogadta a végrehajtó bizott-
ságnak a rá átruházott tanácsi jogkörök gyakorlásáról, va-
lamint a tervgazdasági bizottságnak munkájáról szóló be-
számolóját. A tanács elfogadta Szabó László lemondását 
a szentesi járási és városi, valamint a csongrádi NEB el-
nöki tisztéből s május 31-i hatállyal — érdemei elismeré-
sével — fölmentette. Helyére Brnya Györgyöt, a Pankotai 
Állami Gazdaság agronómusát választotta meg NEB-el-
nöknek a tanács. Brnya György letette az esküt. Végül 
Molnár Imre (Űjszentiván) interpellált a napközis étkez-
tetés megjavítása érdekében. 

megfelelően a kereslet. Leg-
gyorsabban az iparcikkek 
forgalma emelkedett, ezek 
kínálata változott a leggyor-
sabban, alkalmazkodott leg-
inkább a kereslethez, még ha 
— például az alkatrészgon-
dok — problémákat is okoz-
nak olykor. 

A tanács elé került beszá-
moló részletesen elemezte a 
megye kereskedelmének 
eredményeit, gondjait. A há-
lózat, s a forgalom adatai 
után foglalkozott az idegen-
forgalom kérdéseivel, majd a 
dolgozók élet- és munkakö-
rülményeiről szólva többek 
között megállapította, hogy 
bár a tanácsi kereskedelmi 
vállalatok az ötéves tervben 
20 millió forintot irányoztak 
elő a munkakörülmények ja-
vítására, a bolthálózat elap-
rózottsága és jelenlegi álla-
pota miatt az üzleteknek 
mintegy felében csak mini-
mális szociális feltételeket 
képesek biztosítani. 

Túlterhelt hálózat 
Á megyei tanacs legu.tóbb 

1971. szeptemberében tűzte 
napirendre a megye keres-
kedelmi ellátásának helyze-

_ Az is gondokat 
a városokban a hálózatfej-
lesztés üteme sokkal inkább 
elmarad a forgalom nőve-

a fejlesztésre 
A tanács megvitatva a 

beszámolót — határozatában 
megállapította, hogy a háló-
zat növekedése nem tartott 
lépést a gyorsan növekvő 
forgalommal, ezért a fejlesz-
tést a következő ötéves terv-
ben — a forgalom növekedé-

tét. A tanács akkori határo- kedésétől, mint a községek-
zatainak is betudható, hogy ben. Szinte az összes városi 
az utóbbi években általában üzlet túlterhelése növekszik, 
javült a megye kereskedel- elsősorban Szegeden. Ismer-
mi ellátása. A legtöbb gon- tek például a tarjáni gondok, 
dot nem az ellátás, hanem a amelyeken segít ugyan, hogy 
kereskedelmi hálózat túlter- 1975 végéig mintegy 7 ezer séVel arányban — gyorsíta-
heltsege okozza. S a hálózat négyzetméter alapterületű n ; k e u a tanács utasította a 
megfelelő fejlesztése nem kapcsolódó kereskedelmi há- kereskedelmi osztály vezető-
csupan a gyors, kulturált vá- lózat épül az új lakásokhoz, jgt, hogy vizsgálja meg a 
sárlás előfeltétele, hanem a Nem csupán az üzlet ke- negyedik ötéves tervidőszak-

vés, vagy alapterületük ki-
csi, hanem szakmai elosztá-
suk sem a legjobb. Amíg az 
iparcikkek forgalma 60 szá-
zalékkal, a szaküzletek alap 

kereskedelmi dolgozók mun-
kakörülményei is a fejlesztés 
intenzitásán múlnak, amely, 
sajnos, alatta marad az igé-
nyeknek. Amíg a kiskereske-
delmi forgalom a negyedik területe csak 12 százalékkal 
ötéves tervben várhatóan nőtt. Alig jobb a helyzet a 
53,2 százalékkal emelkedik vendéglátóiparban, ahol 40 
megyénkben, a kereskedelem százalékos forgalomnöveke-
üzlethálózatának alapterülete désre 15 százalékos alapte-
csak mintegy 21 százalékkal rület-növekedés jutott, 
bővül. Minden egyszázalékos 
forgalomnövekedésre 0,4 szá-
zalékos alapterület-növeke-
dés jut tehát az országosan 
előirányzott 0,5 százalék he-
lyett. Ez a különbség meg-
lehetősen csekélynek tűnik, 
összességében azonban tete-
mes. Meg akkor is, ha a ne 

A forgalom 
változásai 

ra előirányzott fejlesztések 
helyzetét, s intézkedjen, hogy 
a folyamatban levő beruhá-
zásokat időben befejezzék. A 
hálózat gyorsabb fejlesztésé-
hez szükséges feltételek biz-
tosítása érdekében — mivel 
a jelenlegi közgazdasági sza-
bályozók nem teszik lehető-
vé, hogy a vállalatoknál és 
szövetkezeteknél megfelelő 
fejlesztési alap képződjék — 
a tanács felhatalmazta dr. 
Perjési Lászlót, hogy az or-
szágos főhatóságoktól kérjen 
fokozott támogatást a me-
gye kereskedelmi hálózatá-
nak intenzívebb fejlesztésé-
hez. 

Fokozni kell a tanács ha-
tározatának értelmében a 

lis ellátását is. 

A megye kereskedelmi for-
galma az ötéves tervben vár-

gyedik ötéves tervidőszakban hatóan meghaladja a terve-
a lehetőségek szerint mindé- zettet, vagyis a 36,2 milliárd hálózat intenzív fejlesztését, 
nütt a megyében gyorsabb forintot, s eléri a 37,5 mii- A z eddigieknél több gondot 
ütemben fejlesztik a hálóza- liárdot. Arányaiban azonban kell fordítani a munka- és 
tot a korábbiaknál. nem egészen felel megaszá- üzemszervezésre, az önki-

Szükség is van gyorsabb mítottnak, az élelmiszerek szolgáló forma minél gyako-
fejlesztésre, hiszen amíg forgalma a vártnál jobban r;bb alkalmazására és a tech-
Csongrad megye egy-egy la- emelkedett. Az árak alakú- nikai felszerelés javítására, 
kójára 1970-ben még 13 ezer lasa összessegében megfelelt javítani kell a kereskedelmi 
500 forint kereskedelmi for- a tervezettnek: évenként at- dolgozók helyzetét és szociá-
galom sem jutott, ez az ősz- lagosan 1,2, 3,1 és 3,5 száza-
szeg 1975-ben a tervek sze- lékkai emelkedtek az ötéves 
rint már megközelíti a 19 terv eddig eltelt három esz-
ezer forintot, 1980-ra pedig tendejében. A szabadpiaco-
meghaladja a 27 és fél ezret, kon emelkedtek leginkább az 
Csakhogy — bár a boltok át- árak, a gyümölcsöké például 
lagos alapterülete 20 száza- 42,4 százalékkal volt maga-
lékkal nő ebben az ötéves sabb tavaly, mint 1970-ben. 
tervben — 1975-ben az átlag A kereskedelmi ellátás 
mindössze 1Ó2 négyzetméter mindenképpen javult az 
leszi amely igen kevés. Nem utóbbi években, bár egy-két 
teszi lehetővé az egybe nő- cikknél akadtak gondok. Pél-
vekvő áruválaszték kis ré- dául a húsellátásban meny-
szének bemutatását sem. A nyiségi és választékproblé-
bő választék tartasat külön- mák, a zöldség és gyümölcs 
ben az is akadályozza, hogy kínálata sem volt mindig 
a vállalatok és szövetkeze- megfelelő. Sokat javult vi-
tek fejlesztési alapja nem szont a ruházati szakmában 
elégendő a forgóalap feltől- a kínálat, ám a viszonylag 
tésére. magas árak miatt nem nőtt 

Áz aratásra készül 
a mezőgazdaság 

Csütörtökön a MÉM-ben ülést tartott a 
mezőgazdasági munkák szervezésére lét-
rehozott operatív bizottság. Lukács Béla 
MÉM főosztályvezető-helyettes bejelentet-
te, hogy a tavaszi munkák országszerte 
befejeződtek. A terméskilátásokon sokat 
javított, hogy április 25-151 a korábbi szá-
razságot csapadékos időjárás váltotta fel. 
Átlagosan 100—150 milliméternyi eső áz-
tatta a határt, ami enyhített a tavaszi 
aszálygondokon. A növények megfelelően 
fejlődtek, a melegigényes kultúrák a to-
vábbi napsütést várják. 

Az elmúlt napok viharai a Dunántúl 
nyugati és déli részén, sajnos, károkat 
okoztak. Zala megyében 15 000 hektáron, 
Baranyában 22 000 hektáron, Somogy me-
gyében pedig 35 000 hektáron pusztított a 
vihar és a jég. 1800 hektáron súlyos ká-
rokat szenvedtek a szőlőskertek. Mindent 
egybevetve több mint ezer hektáron újra 
kell vetni a cukorrépát, a kukoricát csak-

nem 10 000 hektáron kell kiszantanl, Illet-
ve helyére új növényi kultúrát elvetni. 
Az illetékes vetőmag-értékesítő vállalatok 
soron kívül adnak a gazdaságoknak ve-
tőmagot, mert a magvak földbe juttatásá-
val most már egyetlen napot sem lehet 
késedelmeskedni. 

Az alkatrészellátó vállalatok az aratás 
idején ügyeleti szolgálatot tartanak. A 
gépjavító üzemek műhelykocsikat külde-
nek majd a határba. A főosztályvezető-
helyettes hangsúlyozta: az idei betakarí-
tásnál a mezőgazdasági üzemekben ösz-
tönző bérezési formákat kell alkalmazni 
a munka meggyorsítására. Ugyanakkor a 
gépekkel jobban ellátott gazdaságoknak 
segítséget kell adniok a géphiánnyal küsz-
ködő gyengébb tsz-eknek. 

A Gabonatröszt vállalatai az átvételi 
gépek javításával, a raktárak fertőtleníté-
sével és új tárolók átadásával készülnek 
az aratásra. 

Közéleti napló 
Fock Jenő fogadta az EGB ból sajtóértekezletet tartot-

főtitkárát tak csütörtökön a DVK bu-
Fock Jenő, a Miniszterta- dapesti nagykövetségén, 

nács elnöke csütörtökön dél- Nguyen Phu Soai nagykö-
előtt fogadta J. Stanovnikot, vet tolmácsolta a dél-vietna-
az ENSZ európai gazdasági mi nép, a Dél-vietnami Nem-
bizottság főtitkárát. A meg- zeti Felszabadítási Front és 
beszélésen jelen volt dr. Szi- a Dél-Vietnami Köztársaság 
ta János, a Nemzetközi Gaz- ideiglenes forradalmi kor-
dasági Kapcsolatok titkársá- mányának őszinte köszöne-
gának vezetője. tét, az M^ZMP-nek, a ma-

J. Stanovnik csütörtökön gyár kormánynak, a testvéri 
délután elutazott Buda- magyar népnek a vietnami 

nép igaz ügyének győzel-
méhez nyújtott támogatásá-

pestről. 
Hazaérkezett Párizsból 

Kállai Gyula 
Csütörtökön hazaérkezett 

Párizsból Kállai Gyula, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Hazafias 
Népfront Országos Taná-

ért. 
Együttműködés a Dimitrovi 
Komszomol és a KISZ között 

Csütörtökön a KISZ Köz-
ponti Bizottságának szék-
házában barátsági és együtt-
működési megállapodást ír-csanak elnöke, aki — mint t a k a l á a Bolgár Dimitrovi 

a nemzetközi es a magyar Komszomol és a Magyar 
békemozgalom egyik ki- Kommunista Ifjúsági Szö-
emelkedo, alapító szemelyi- v etség között 
sége — külön meghívásra 
részt vett a Béke-világtanács 
elnökségének jubileumi ülés-
szakán. 

Ülést tartott 
a budapesti pártbizottság 
Csütörtökön a budapesti 

pártbizottság Somogyi Sán-
dornak, a pártbizottság tit-
kárának előterjesztése alap-
ján megvitatta és elfogadta 
a budapesti pártszervek és 
-szervezetek XI. kongresszusi 
felkészülésének tervét. Az 
ülésen részt vett és felszólalt 
Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-
kára. 

Pártküldöttség utazott 
Helsinkibe 

Csütörtökön pártküldöttség 
utazott Helsinkibe Óvári 
Miklósnak, az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága titkárának 
vezetésével, hogy részt ve-
gyen a Finn Kommunista 
Párt június 1-i ünnepségén. 

Sajtóértekezlet a DVK 
n agy követségén 

A Dél-Vietnami Köztársa-
ság ideiglenes forradalmi 
kormánya megalakulásának 
ötödik évfordulója alkalmá-

M a g y a r -
francia 

áruforgalom 
A Magyar Kereskedelmi 

Kamara francia szekciója 
csütörtökön közgyűlést tar-
tott. Dr. Salusinszky István, 
a Külkereskedelmi Bank ve-
zérigazgatója, a szekció el-
nöke. és dr. Médei Jenő. a 
párizsi magyar nagykövet, 
ség kereskedelmi tanácsosa, 
a magyar külkereskedelmi 
kirendeltség vezetője számolt 
be franciaországi külkeres-
kedelmi tapasztalatairól, és 
elemezte a magyar—francia 
kereskedelmi, gazdasági kap-
csolatok eddigi eredményeit 
és további kedvező kilátásait. 

Iíóitf@r@ficte 
mm európai bókéról 

Könnyebben, 
gyorsabban 

A HIAB-daru munka közben 

Az Európai Biztonság és 
Együttműködés Magyar 
Nemzeti Bizottsága, az Or-
szágos Béketanács tudomá-
nyos bizottsága és a Magyar 
Külügyi Intézet „Békét 
Európának" címmel csütör-
tökön tudományos konferen-
ciát rendezett a népfront bu-

dapesti bizottságának szék-
házában. az európai bizton-
sági és együttműködés kér-
déséiről. A bevezető előadást 
Nagy János külügyminisz-
ter-helyettes tartotta „Ered-
mények és feladatok az euró-
pai biztonsági értekezleten" 
címmel. 

— Hazánkban 1965-ben in-
dult fejlődésnek a pb-gáz 
felhasználása, bár előállítá-
sával 1938 óta foglalkozik az 
ipar — mondotta Pazsitzky 
István, az OKGT gázfőoszta-
lyának főmérnöke tegnap 
Szegeden, a Technika Házá-
ban, azon az országos anké-
ton. amelyet a Közlekedés-
tudományi Egyesület rende-
zett a pb-gáz fuvarozásának 
tapasztalatairól. Évente több 
százezerrel gyarapodik a 
háztartási pb-gáz fogyasztói-
nak száma, ez tette szüksé-

sát is. A állomást tervező 
dán cég felajánlotta, hogy 
ellátja az üzemet olyan 
automatikával, ami lehetővé 
teszi a konténeres rakodást, 
szállítást. 

A szegedi Volán Vállalat 
teremtette meg a konténe-
res szállítás feltételeit. Az 
ankét résztvevőinek tegnap 
bemutatták a Rába—Man-
szer el vényeket, amelyeket 
svéd gyártmányú HIAB-da-
ruval láttak el, így a gépjár-, 
művezető a daru segítségé-
vel egyedül, összesen 90 

gessé többek között az al- perc alatt, le- és felrakja a 
ügyői töltőállomás létrehozá- 864 darab palackot, 


