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ozolo- es gyumolcs-
telepítés az Alföldön 

Kertészeti tájértekezlet Szegeden 
Az alföldi szőlő- és gyü-

mölcstelepítéssel kapcsolatos 
tennivalókat vitatták meg 
tegnap, csütörtökön Szege-
den, a Móra Ferenc Terme-
lőszövetkezet központjában 
megrendezett tájértekezlcicn 
a szakemberek. Az ország 
minden részéről érkeztek 
kertészeti felügyelők, és a 
kertészettel kapcsolatos ku-
tatóintézetek, intézmények, a 
felvásárló és értékesítő vál-
lalatok képviselői. Eljött a 
tanácskozásra dr. Kozma Pál 
akadémikus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia kerté-
szeti osztályának vezetője, 
a Kertészeti Egyetem tan-
székvezető tanára. 

Az V. ötéves tervben nagy-
arányú szóló, és gyümölcs-
telcpítés és felújítás szere-
pel. Időarányosan azonban 
jelentős az elmaradás, ezért 
a telepítés jelenlegi ütemét 
fokozni kellene. Nem elég 
csak elültetni a gyümölcsfá-
kat és a szőlőtőkéket. Be-
bizonyosodott, hogy a me-

lioráció, a tápanyagfeltöltés, 
a talajelőkészítés, a fajtaki-
választás, a korszerű ter-
mesztési mód, az intenzív 
koronaforma, az alkalmazott 
agrotechnika mind meghatá-
rozza a termelés hatékony-
ságát. A telepítéseknél gon-
dolni kell a járulékos be-
ruházásokra is, mint az út, 
és csomagolószín építésérc, a 
megfelelő gépesítésre, az ön-
tözés megteremtésére és a 
szállítás korszerűsítésére. 
Ezek hiánya miatt sajnos, 
eddig is sok megtermelt ér-
ték ment veszendőbe. 

A tanácskozás résztvevőit 
Szilágyi Ernő, a Csongrád 
megyei tanács vb mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi osz-
tályának vezetője köszöntöt-
te, majd Zsitvai Attila, a 
Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztérium kertészeti 
főosztályának helyette- veze-
tője mondott bevezetőt. A 
kertészeti ágazat jelentősége 
évről évre nőtt, a továbbfej-
lesztésre a továbbiakban i"> 
nagy szükség van. Az 1976. 

évi változatlan árakat véve 
alapul, 16,5 milliárd forint 
értékesített kertészeti ter-
méket termeltek meg 1977-
ben. Ez a búza 18 milliárd-
jától alig marad el. A tele-
pítési feladatokat jól kell 
elvégezni, hogy a VI. ötéves 
tervet kellőképpen megala-
pozzuk. A következő ötéves 
terv célkitűzéseinek elérésé-
hez a termelési színvonal 
növelése mellett nagyobb 
gondot kell fordítani az 
üzemi koncentrációra is. Na-
gyobb figyelmet érdemel a 
jelenleginél a fajtakérdés. 
Tudomásul kell venni, a 
fajta is termelőeszköz, 

Az országos jellegű kerté-
szeti tanácskozás ma, pénte-
ken szakmai bemutatóval 
folytatódik. A résztvevők a 
világhírű szentesi Korai 
Zöldségtermesztési Rendszer 
gesztorgazdaságába, a szen-
tesi Árpád Termelőszövetke-
zetig:: látogatnak, ahol a kor-
szerűen kialakított hajtatá-
sos termesztésről tájékozód-
nak. 

Ülést tartott a városi tasiács 
(Folytatás az 1. oldalról.) Felszólalt a. vitában Török lakozott községekben folyó 

József is. Elmondta, hogy a ifjúságpolitikai munka, az if-
ben tárgyalt téma vitájában fejlődés dinamizmusa termé- júság körében végzendő ne-
Bézi Ferenc arra hívta fel a szetes kötelességünkké teszi velési feladatok, a fiatal al-
figyelmet, hogy a városren- a távlati elképzelések időn- kotók helyzete, a garzonház 
dezési tervben mindig gon- kéníi áttekintését, hiszen az működésének tárgyalása 
uolni kell a távolabbi jövő- építés eredményeinek és az kapcsán emelkedett ki. El. 
re is, nehogy bezárjuk vagy új elvárásoknak, lehetősé- lenőrző és összehangoló fel-
megnehezítsük a következő geknek megfelelően igazítani adatait kevésbé tudta haté-
generációk szükségletei meg- kell rajtuk. Az elképzelések konyán megvalósítani, 
oldásának útját. Ha anyagi konkrét formát ötéves ter- A bizottság, munkájának 
eszközeink nem elégségesek, veinkben öltenek majd, a hatékonyabbá tétele érdeké-
nkkor is gondoljunk a jövő program elsősorban a fej- ben, az alábbi feladatokat 
feladataira legalább a terű- lesztés irányait és elveit tar- fogalmazta meg: az üléseken 
letfelhasználásban. Berta Jó- talrnazza. A tervezők igen való rendszeres részvétel; a 
zsef Tápé gázellátásának alapos, körültekintő munkát munkaterv alapján konkrét, 
ügyét kérte fölvenni a prog- végeztek, a részletek kidől- személyekre szabott felada-
ram'oa. Tóth Béla pedig na- gozásánál is legyenek majd tok meghatározása, az ellen-
gyobb figyelmet kért a köz- figyelemmel a gazdaságos őrző munka hatékonyabbá 
művelődésre, és annak in- megoldásokra. létele; a vizsgált témák kö-
tézményrendszere fejlesztő- A tanácstagok szakmai rének bővítése, helyes ará-
sére, és Szeged kevés mű- kérdéseire llübner Mátyás, a nyok kialakítása részben a 
emlékének, műemlék jellegű Szegedi Tervező Vállalat vá- tanácsi szakigazgatási szer-
épületének megőrzésére. Si- rosrendezője és Takács Máté veken és intézményeken be-
tián Gábor Újszeged kertvá- városi főépítész válaszolt, a lül, részben azon túl; a tes-
ros jellegének megtartását vitát pedig Prágai Tibor fog- tületek felé irányuló iavas-
hangsúlyozta. lalta össze. lattevő, valamint az ellen-

őrző és koordinációs munka 
a r t r • r r i erősítése; a végzett tevé-

Az ifjúsági bizottság munkájáról kenység rendszeres értékelé-
se. Végül a bizottság java-

A városi tanács ifjúságpo- politikai határozat végrehaj- solta a tanácsnak, hogy szor-
litikai bizottságában 15 ta- tását tárgyaló téma. Javas- galmazza függetlenített i f jú-
nácstr.g és 6 meghívott szak- lattevő szerepe számos kér- sági titkár munkába állítá-
ember tevékenykedik. Fel- dés közül különösen a csat- sát. 
adatait a tanács szervezeti és 
működési szabályzata hatá-
rozza meg — így figyelemmel 
kell kísérnie az ifjúsági tör-
vény helyi megvalósítását, 

Április 4-e alkalmából 

Pártaktivisták köszöntése 
A felszabadulás közelgő 

évfordulója alkalmából ben-
sőséges ünnepség keretében 
köszöntötték tegnap a szege-
di pártbizottságon azokat az 
aktivistákat, akik eredmé-
nyes társadalmi tevékenysé-
gükkel segítették a pártbi-
zottság politikai munkáját, a 
párt politikai célkitűzéseinek 
megvalósítását. 

Deák Béla, a városi párt-
bizottság titkára elismerő 
szavakkal szólt a társadalmi 
aktivisták fontos munkájá-

ról, megköszönte sikeres te-
vékenységüket, s kérte, hogy 
a jövőben hasonló lelkesedés-
sel folytassák munkájukat. 
Az eredményes társadalmi 
tevékenységért elismerésben 
és jutalomban részesült: 
Papdi József, Bácsik Sándor, 
Nyilasi Péter, Szabó Imre, 
Kasza Imre, Molnár Lajos, 
Farkas Istvánné, Verók Er-' 
vöné. Méhes József, Csomós 
Pál, Bordás Ferencné, Pál-
földi Márton, Balogh Lajos-
né, Tanács Erzsébet, Fodor 

József, Körmöczi Piroska, 
Rácz István, Benedek Károly, 
Zsoldos Sándor, Bodnár La-
josné, Tas István, Móczó 
István, Szabó Sándor, Anto-
lik András, Róvó István, Far-
kas Imre, Zombori János, 
Szalma Mária, Mison Nán-
dor, Rátfainé Bezsenyi Pi-
roska, Király Anna, Vida 
Miklós, Papp Györgyné. dr. 
Hevesi Imre, dr. Égető Eme-
se, dr. Tóth Ferencné, Csej-
tei Dezsőné, Kiss Tibor, Hé-
vízi Jánosné, Szűcs Gyuláné. 

Felmentésok és kinevezések 

Elismerés az állami Biztosító 
megyei igazgatóságának 
Elsők lettek — Vándorserleget kaptak 

Az Állami Biztosító köz-
pontja és az országos válla-
lati szakszervezeti tanács 
1977-ben országos munka-
versenyt hirdetett. A 19 me-
gyei igazgatóság közül az el-
ső helyezéssel járó vándor-
serleget — elmúlt évi ered-
ményei alapján — az ÁB 
Csongrád megyei igazgatósá-
ga érdemelte ki. A Tisza-
szálló koncerttermében teg-
nap, csütörtökön délután 
rendezett vállalati ünnepsé-
gen Mészáros Jánosné me-
gyei igazgató köszöntötte 
munkatársait és a vendége-
ket, köztük Papdi Józsefet, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottsága osztályveze-
tőjét, Kovács Imrét, a me-
gyei tanács elnökének álta-
lános helyettesét, Berta Ist-
vánt, a városi pártbizottság 
titkárát és Kopasz József-
nét, a KPVDSZ megyei tit-
kárát. 

Az ünnepségen megjelent zérigazgató az Állami Biz- gezte, vázolta további fel-
és az igazgatóság dolgozói- tosító Kiváló Dolgozója ki-, adataikat, majd kihirdette a 
nak a munkaversenyben el- tüntetést adta át Bartucz 
ért eredményeit sorolva Ge- Józsefnének (Szeged), Ju-
relenics Imre, az ÁB ve- hisz Sándornénak (Szeged) 
zéfigazgatója elmondta, és Sipos Imrénének (Szen-
hogy az 1976-os munkájuk tes). 
alapján a tizedik helyre so- Mészáros Jánosné az el- elért szegedi járási fiók ve-
rőit Csongrád megyei bizto- m ú l t év eredményeit össze- zetőjének oklevelet adott á t 

sítási szakemberek az elmúlt 

Mészáros Jánosné átveszi a vándorserleget az AB vezér-
igazgat ójától 

megyei igazgatóság fiókjai 
között indított munkaverseny 
eredményeit. Az első helyen 
végzett a szegedi városi 
fiók, s a második helyezést 

évben kiemelkedő munkát 
végeztek. A vezérigazgató 
elismerő szavak kíséretében 
adta át a munkaverseny 
vándorserlegét Mészáros Já-
nosnénak, az ÁB megyei 

átadták az Ybl-dijakat 
évi 

Ülésezett a KISZ 
megyei bizottsága 

A KISZ megyei bizottsá- zött szóbeli kiegészítést. A 
ga Tóth Zsuzsanna megyei közművelődéspolitikai ha-

tott tegnap Szegeden. Az 
egyetemi, főiskolai ifjúsági 
szervezetek szakmai, tanu1-
mányi munkát segítő tevé-
kenységéről készült jelentés-
hez dr. Koczor Lajos, az 
ifjúsági szövetség megyei 
bizottsága munkatársa fű-

A városi tanács tegnapi osztály csoportvezetőjeként 
előkészíti és véleményezi az ülésén személyi kérdésekben dolgozott. Hivatalukat mind-
ifjúságot. érintő ügyeket, ja- i s határozott. Eperjesi Júlia, ketten júniusban veszik át. ^ . 
vaslatokat tesz, ellenőriz és a munkaügyi osztály vezető- A kereskedelmi osztály titkár" elnökieíévéi'"ülést'tár- tározatból adódó KlSZ-fel-
szervezi az egyuttmukodest -|Cj miután nyugdíjjogosult- vezetője Eodola Miklós 
e témakörűén, nyomon kise- s á g a t megszerezte, nyugálio- ugyancsák felmentését és a 
n az ifjúsági íntézmenye.c mányba helyezését maga is Szegedi Élelmiszerkiskeres-
munkajat, és kapcsolatot tart kérte. A t a n á c s 1978. május kedelmi Vállalathoz áthelye-
a KISZ városi bizottságával. i_től kezdődően a munka 7 é s é t kérte. A tanács a fel-
Ez a bizottság már oteves, a l ó l felmentette, s Szeged m e n té s t május 15-től meg-
és 80 ezer szeged! fiatal ér- városában 1959-től a város- a d ta eddigi tevékenységé-
dekeiben cy.lgozik, munka- politikai célok megvalósítása n e k elismerésével, 
terv szerint — olvashattuk érdekében kifejtett tevé-
Bányainé dr. Birkás Mária kenységét jegyzőkönyvben 
tanácselnök-helyettes jelen. ö r ö k í t e t t e m e g " 

Felmentését és az uj, 
teseoen. . Odessza lakótelepi iskolához 

Az üléseken szereplő, kife- történő áthelyezését kérte a 
jezetten ifjúságpolitikai té- tanácstól Forgó Pál, a műve-
mák száma és köre bőséges, lődésügyi osztály vezetője. A 
a <si.v. í i tanács a felmentést megad-A főbb feladatodat tekintve F o r g ó p á l é r d e m e i n e k el_ 
jelentős volt a bizottság elo- i s m e r é 3 éve l , május 31-i ha-
készítő szerepe a KISZ vá- tállyal, s a város kulturális 
rosi bizottságával megkötött igényeinek kielégítése érde-
együttműködési megáilapo-
dásban, az ifjúsági obje.ttu- közművelődés terén kifejtett 
mok működtetésének kérdé- munkáját jegyzőkönyvben 
sében, a gyermek- és i f jú- megörökítette, 
ságvédeimi témák napirend- Üj osztályvezetővé a műn-
re tűzésében, az ötödik öt- ^ y j osztályra Simonne 

, . . . . Korosi Juliannat, a művel ő-
éves tervre szóló ífjusagpo- d é s ü g y i osztályra Csanádi 
litikai feladatterv összeállí- Gézát nevezte ki a tanács, 
tásában. Véleményező fel- Simonné Körösi Julianna 
adatát minden téma során 1971-től tanácsi dolgozó, a d városnál eddig csooortvezeto 
kifejtette, közülük mégis ki- v o U a z é p í t é s i é s közlekedé-
emelendő az ifjúsági klubok £ j osztályon. Csanádi Géza 
működését, a közoktatás- 9 éven át a művelődésügyi 

Értékelték a munkaversenyt 
A szakszervezetek szegedi az elnökség elé az idei gaz-

székházában ülést tartott teg- dasági évben szervezett mun-
nap, csütörtökön délután a kaverseny eddigi tapasztala-
Szakszervezetek Csongrád tait, illetve a még megoldan-
megvei Tanácsának elnöksé- dó feladatokról szóló jelen-
ge. A testület munkájában a tést. Az elnökség a vitában 
választott tagokon kívül részt elhangzottakkal kiegészítve a 
vett dr. Bíró Györgyné, a jelentést elfogadta, s azt a 
SZOT elnökségének tagia és Szakszervezetek Csongrád 
Bessenyei Zsolt, a megyei megvei Tanácsának iegköze-
nártbizottság munkatársa is lebbi ülése elé terjeszti ál-
A megje'enteket Olih Mi-
hály, az SZMT elnöke kö-

j S 1 vezetö^titkár Í á m o t t a 

be a legutóbbi hetekben vég- szilárdítására tett korábbi ín-
zett SZMT-elnökségi munká- tézkedések eddigi eredmé-
ről. nyeirői tett jelentést az el-

A napirendnek megfelelően nökségnek, s a testület jóvá-
Harmatos József közgazdasá- hagyólag tudomásul vette az 
gi osztályvezető terjesztette elhangzottakat, 

Az építészek magas színvo- zában átadta az 1978. 
igazgatójának, majd Papdi nalú építőművészeti munkája- Ybl Miklós-díjakat. 
József és Kopasz József né nak elismeréseként Ábrahám Ybl-díjat kapott-
tolmácsolta a megyei, városi Kálmán építésügyi és város-
párt-, állami és t á r v ' a ' m i fejlesztési miniszter csütör- Hofer Miklós, a Budapesti 
szervek elismerését, jókíván- tökön a Magyar Építőművé- Műszaki Egyetem tanszék-
ságait. Gerebenics Imre ve- szek Szövetségének székhá- vezető docense, az építészeti 

' tervezésben és oktatásban 
kifejtett kimagasló tevékeny-
ségéért és a győri Közleke-
dési és Távközlési Műszaki 
Eőiskola tervezeséért; Pintér 
Béla, a Középülettervező Vál-
lalat főépítésze, több évtize-
des munkásságának kiemel-
kedő alkotásáért, a budapesti 
Hilton Szálló építészeti ter-
vezéséért; Kerekes István, az 
Általános Épülettervező Vál-
lalat irodavezető építésze, az 
MSZMP balatonfölvári üdü-
lőjének építészeti tervezé-
séért; Kiss András, a 
Könnyűipari Tervező Vál-
lalat építésze, a budapesti 
Athenaeum Nyomda ú j épü-
letének tervezéséért; Kop-
pány Tibor, az Országos Mű-
emléki Felügyelőség műte-
remvezetője, a magyar mű-
emlékvédelemben kifejtett 
két évtizedes kiemelkedő 
munkásságáért; Kovách Ist-
ván, a Szövetkezeti Tervező, 
Kivitelező és Üzemszervezési 
Vállalat építészeti osztályá-
nak vezetője kereskedelmi lé-
tesítmények, s különösen a 
pécsi Konzum Áruház ter-
vezéséért; Láng János, a 
Győri Tervező Vállalat irá-
nyító építésztervezője, a 
Rába-ETO stadionja és sport-
létesítményei tervezéséért.; 
P. Mueller Éva. a Középület-
tervező Vállalat műterem-
vezetője. több évtizedes ki-
emelkedő építészeti tervező 
munkásságáért: Péchi Imre, 
a Mélyépítési Tervező Válla-
lat szakosztályvezetője, a 
dunaújvárosi fedett uszoda 
tervezéséért; Szabó István 
nyugdíjas építész négy évti-
zedes színvonalas építészeti 
munkásságáért, s a Farkas-
réti templom tervezéséért. 

lásfoglalásra. 
Dr. Bóka Ferenc főorvos 

adatok végrehajtásáról Cza-
kó János munkatárs tájé-
koztatta a testületet. Az Ed-
zett ifjúságért tömegsport-
mozgalom megyei tapaszta-
latairól készített jelentést 
Lele István munkatárs ter-
jesztette elő. A KISZ Sze-
ged városi bizottságának 
írásos beszámolójához az ér-
tékelő. tervező taggyűlések, 
küldöttgyűlések előkészítésé-
ről, illetve tapasztalatairól 
dr. Dékány Klára városi el-
ső titkár fűzött szóbeli ki-
egészítést. A KISZ vezető-
képző iskola átadásáról, az 
oktatás megkezdéséről Sipos 
Lászlóné gazdasági osztály-
vezető és Ösz Károly iskola-
vezető adott tájékoztatást. 

A testületi ülés munkájá-
ban részt vettek: Nemes Il-
dikó. dr Frank József é7 
Zákány József, a KISZ KB 
tagiai, Czifra Pál, a megyei 
pártbizottság munkatársa. 
Illés Tóth István, a szegedi 
városi pártbizottság munka-
társa, továbbá Báló Péter, a 
Fabriczki András és Kiss 
János, a KISZ KB munka-
társa is. 

A testület elfogadta a je-
lentéseket és meghozta hatá-
rozatait 


