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A m e g y e i tanács Lázár György
URK-lánc
angolai minisztert
a Szovjetunióba
wl» ülése
fogadott
A gyógyszerellátás helyzete — Az ifjúsági
törvény végrehajtása — Kisajátítási
eljárások
A Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottsága tegnad kedden Szegeden, dr. Perjési László tanácselnök veSetésével ülésezett. Az előterjesztések után a testület megvitatta és elfogadta a megyei Gyógyszertári Központ működéséről, a gyógyszerellátás helyzetéről, az ifjúsági törvény végrehajtásának, a kisajátítások helyzetéről, s a kisajátítási jogszabályok alkalmazásának eddigi tapasztalatairól szóló beszámolót. A vb a tanács legközelebbi ülésének
Idejét is meghatározta, a tanácsülést 1978. október 19-re
hívja össze.
Az egészségügynek egyik
nagyon fontos területe a lakosság gyógyszerellátása. A
Csongrád megyei Gyógyszertári Központ koordinálja, irányitja és meghatározza ezt a
munkát. Legutóbb a végrehajtó bizottság a Gyógyszert á r i Központ tevékenységét
nyolc évvel ezelőtt értékelte.
Akkor a testület megállapította, hogy a gyógyszertárak
48 százaléka korszerűtlen és
rekonstrukcióra szorul. Ez az
arány tavaly, év végére 18
százalékra csökkent. A hálózat korszerűsítése a lehetőségekkel összhangban, a végrehajtó bizottság határozatanak megfelelően történt. A
felújítások során a r r a is figyelemmel voltak, hogy a rekonstrukció után is agvógyszertárak még hosszú ideig
megtudjanak
rendeltetésüknek. A gyógyszertárak
szakmai felszereltsége az országos normáknak megfelel.
Az elmúlt nyolc év alatt a
korszerűtlen
gyógyszertárak
száma 13-ra csökkent.
A Gyógyszertári Központ
Igazgatási szervezete lényegileg nem változott az utóbbi
években. Azonban az üzemés munkaszervezés területén
előbbre kell lépni, valamint a
testület azt is hangsúlyozta,
hogy a vezetés támaszkodjon jobban a dolgozók és a
társadalmi szervek kezdeményezésére. A vb megállapította, hogy a Gyógyszertári
Központ a lakosság gyógyszerellátását a nehézségek ellenére is megfelelően biztosította. Megszokott jelenség,
hogy a gyógyszervásárlás évről évre növekszik. Az egy
lakosra jutó gyógyszervásárlás az 1970. évi 385 forintról
1976-ra 619 forintra emelkedett. A feladatok meghatározásánál a testület hangsúlyozta, hogy továbbra is fontos
szempont a lakosság zavartalan
gyógyszerellátása. A
központ kedvezőtlen körülmények között látja el a hálózat irányítását, ellenőrzését,
a gyógyszerkészletek raktározását. Ez is indokolja, hogy
mielőbb felépüljön az ú j
gyógyszertári központ. Az elképzelések szerint Szegeden
1980-ban fejezik be az ú j létesítmény építését.
A
végrehajtó
bizottság
őrömmel állapította
meg,
hogy az ifjúságpolitika a tanácsi munka szerves részévé
vált. Bizonyítja ezt az elmúlt
évek tapasztalata. A testület
foglalkozott az V. ötéves terv
ifjúsáqpoltikai tervének teljesítőivel, az Állami Ifjúsági Bizottság határozataina':
megvalósításával és az ifjúsági parlamentek tapasztalataival. A középtávú tervnek
kiemelt feladata volt az Iskolák, óvodák, bölcsődék fejlesztése. A tervezett 885 bölcsődei férőhelyből az V. ötéves terv első két évében
440-et adtak át. Ea év vé-

géig várhatóan további 105
hellyel bővül a bölcsődei hálózat. A tervezett 3325 óvodai
helyből
__ .
.1377. . .elkészült
. . . . 1976„„„
Az idén várhatóan 925
hel yei bovul az óvodai helyek száma. Az erőfeszítések
ellenére nemcsak ezen a területen, hanem a lakásépítésnél is feszültségek tapasztalhatók, bár a helyi tanácsok
igen nagy segítséget nyújtanak a fiatalok letelepedéséhez, lakásproblémáik megöldásához. A végrehajtó bizottság úgy határozott, hogy a
tanácsi szervek az ifjúságpolitikai feladatterv maradéktalan megvalósítása érdekében
kiemelten foglalkozzanak az
ifjúsági létesítmények beruházásaival.
Csongrád megye gazdasági
fejlődése, a lakosság jólétén e k növelése igen sok beruházással jár. Az ehhez szükséges területeket részben jelentős kisajátítások útján süérezhetik meg. Az ú j kisajátítási jogszabály 1977. január
1-én lépett hatályba, amely
összhangban áll a társadalmi
és gazdasági viszonyok fejlődésével. Ez abban is kifejezésre jut, hogy a fő cél a társadalmi, a csoport- és egyéni
érdekek összhangjának bizto-

sítása, a munka nélküli jövedelemszerzés megakadályozása. A tegnapi ülésen a végrehajtó bizottság az ú j jogszabályok életbe lépése óta
eltelt másfél év tapasztalatait
vitatta meg. A testület megállapította, hogy az ügyintézés általában megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek. A tapasztalatok
szerint gondot okozott kezdetben, hogy elhúzódtak a
tárgyalások és így lelassult
az eljárás befejezése. Ezek a
fogyatékosságok
ma
már
egyre ritkábban
fordulnak
ügyekben
elő A kisajátítási
általában
született düntések
m e g f e , e i ő e k ) a kártalanítások
többségében reálisak. A kisajátítási eljárások során kelet,,, .
kezett
kártalanítási perek 50
százalékában a
bíróságok
helybenhagyják az illetékes
államigazoatási szervek által
,,,
..
, , , , ... .
megállapított
kártalanítási
összeget. Ez az adat is azt
bizonyítja, hogy az esetek
többségében megfelelő a kár. . ,
. . , .
taiamtas
- A bírósági perek
tapasztalatai szerint egyre
jobb a felek egyezségkötési
készsége. A végrehajtó bizottahhoz.
s á g úugy
gy
határozott,
hogy az ügyintézés még gyorsabb és eredményesebb legyen, több, tapasztaltabb forgalmi szakértőre van szükség. Tovább kell javítani a
kisajátítási eljárásban a közreműködő szervek együttműködését, s el kell érni, hogy
a megyében egységes kártalanítási gyakorlat
érvényesüljön.

Lázár György, az MSZMP
Politikai Bizottságának tagja, I
a kormány elnöke kedden hivatalában fogadta Domingos
Coelho
da Cruz
angolai j
egészségügyi minisztert, aki
Schultheisz
Emil egészségügyi miniszter vendégeként
tartózkodik Magvarországon.
A szívélyes, baráti beszélgetésen részt vett a magyar miniszter is. (MTI)

KGSTtanácskozás
az árucseréről
A fogyasztási cikkek kínálata a határ menti árucserék
útján bővül, s e kapcsolatok
továbbfejlesztésére adottak a
lehetőségek — állapították
meg a
KGST-tagországok
szövetkezeti külkereskedelmi
bizottságának kedden a mátrafüredi Avar-szállóban kezdődött ülésén. A tanácskozás
a tapasztalatok cseréjét,
a
kapcsolatok bővítési lehetőségeinek feltárását tűzte ki
célul.

A kubai
küldöttség
program ia

A Druzsba URH-, tv-közvetítő lánchoz is kcszit egységeket
a Finommechanikai Vá lalat kaposvári gyára. Hamarosan
útnak indul a Szovjetun óba ebből a híradástechnikai termékből c y újabb szállí mány. Az 1989-as olimpia országon bc'üli kőzve'íté'énéi már fontos szerepet kapnak a
Kaposvárott kérzült berendezések. Képünkön: a berendezések műszeres bemérése

Épii'etváz-szerkezelek
felhasználása
Konferencia

Tegnap délelőtt Szegeden,
a Technika Házában kétnapos konferencia kezdődött,
amelyet az Építőipari Tudományos Egyesület Csongrád
megyei csoportja rendezett
Tartószerkezeti
konferencia'
cimen. A kétnapos tanácskozáson az Építési és Városfejlesztési Minisztériumhoz tartozó tervezővállalatok szakemberei vesznek részt és a
modern házépítési eljárásokban alkalmazott és alkalmaz-'
ható
épületváz-szerkezetek
felhasználásáról
folytatnak
eszmecserét. A szegedi rendezvény az első ilyen szakmai tanácskozás,
amelynek
célja megismerni az együttműködő tervezőirodák
épületszerkezet-tervezési
elveit.
Az országban több száz épületvázrendszert terveznek, és
szinte mindegyik irodának és
a s z e g ő d i p a p r i k á s
s z a i á m i
tervezőcsoportnak megvan a
vertibilis valutáért értékesít- gonyakrokett, a FortecoKr • aíátos szerkesztési elve. A
Pamut- kétnapos rendezvényen
az
hető termékek arányának nö- színes fotópapírja,
velését, a gazdaságtalan ex- nyomóipari Vállalat Moha előadások során megismerheport, és — bár fogyasztási rosa kelméje és a göcseji cse- tik a társintézmények egvmás
rendszerét, illetve az alkalcikkekből is jelentős import- megesajt.
mazás gyakorlati elveit.
ra szorulunk — a pazarló beVásári nagydíjat kapott a
Szegeden
a közeljövőben
hozatal megszüntetését. Az szegedi húskombinát ú j techőszi BNV nagyszabású árube- nológiával készült paprikás egyre inkább alkalmazzák az
mutatója lehetőséget n y ú j t a szalámija, amelynek export- úgynevezett vázpaneles épíszélesebb körű összehasonlí- ja hónapról hónapra növek- tést és a szegediek elsősorban
tásra, felmérésre,
szik. Ezenkívül szintén nagy- az ilven, úgynevezett „tervea
kulcsátadásig"Ezután Kelemen Lajos az díjban részesültek a Debre- zéstől
érdekelt tárcák képviselőinek
Ruhagyár kismamák szá- építési rendszer számítógépes
tapasztalatait
jelenlétében átadta a díjakat m á r a készített felsőruházati irányításának
a gyártó vállalatok, szövet- termékei, a Tisza menti Ve- igyekeznek hasznosítani.
A tegnap délelőtt kezdőkezetek vezetőinek,
Az őszi BNV nagydíjait gyiművek Tomi brill mosó- ! dött tartószerkezeti konfemegnyitóját
Heim
kapták a hidramit tartalmú, szere, valamint a füles-záras rencia
cloque jellegű szövetek közül Kukta gyorsfőző edénycsalád. János, az Építőioari Tudományos Egyesület Csongrád
a Pápai Textilgyár Bitva, a
(A könnyűipar
BNV-rész- megyei csoportiának
e'nöke
Lenfonó és Szövőipari Vállavételéröl
lapunk
3.
oldalán
tartotta. Ezt követően Fogalat Bitex és a Richards Firasi Gyula, a Beton- és Vasismertetést.)
nomposzt'gyár (Győr) Hidra- adunk
mid nevű szövete. Ugyancsak
vásári nagydíjban részesültek a Fabulon
babalpolási
cikkek, az Uniset edénycsaIád, amelyet a FIM h-'dme
zővásórhelyi Alföldi Porcé
A gyermekgondozási
sza- hiánnyal küzdő üzemeknek,
lángyára állit elő, a Martfű.'
Cipőgyár biztonsági munka- badságon levő édesanyáknak A Textilipari Dolgozók Szakegyharmada
tér szervezetének elnöksége kedcipői, a Magyar Posztógyár csupán
borneo szövete, a Magyar vissza a textiliparba. Ez na- den a Pápai Textilgyárban
Hűtőipar miskolci gyárában gyon sok gondot okoz az elemezte a kedvezőtlen jelen
ia
munkaerő- ség o k a i t
készült gyorsfagyasztott bur- egyébként
A Budapesten tartózkodó
havannai tanácsi küldöttség
— élén Oscar Fernandez Mell
elnökkel — a keddi napot a
fővárosi
közterület-fenntartó vállalatnál töltötte. A kubai
vendégek tájékoztatót
hallgattak meg az ötezer fős
kollektíva
tevékenységéről,
Budanest köztisztasági helyzetéről.

Átadták a z ö s z i
B N V díjait
N a g y d i / a s
A vásárdíj bizottság — a
nemzetközi színvonal, az exportképesség, az importmegtakarítás és a gyártási kapacitás figyelembevételével —
15
terméket a Budapesti
Nemzetközi Vásár nagydíjával, 69-ot pedig BNV-díjjal
tüntetett ki — közölte Kelsmen Lajos, a fővárosi tanács
elnökhelyettese kedden az
őszi BNV első hivatalos központi eseményén, a díjkiosztó ünnepségen.
Hangsúlyozta: külkereskedelmünk fejlesztésének alapvető tényezője a hazai termékek versenyképességének növelése, s ezért a fogyasztási
cikkek körében is mind korszerűbb, gazdaságosabb, tetszetősebb, jó minőségű árura,
az igényekkel egyező t e r kialakítására
mékszerkezet
van szükség. A vásárdíj bizott-ág a benyújtott páiyáiátok közül talált számos
olyan terméket, amely megfelel a nemzetközi követelmenyeknek,
konstrukcióját,
m'.r. őségét, kivitelét tekintve
eléri a világszínvonalat.
Emlékeztetett arra is, hogy
gazdasági egyensúlyunk helyreállítása megköveteli a kon-

A textilipar

gond'ai

Szegeden

betonipari Művek osztály^
vezetője tartott előadást ,,Hazai vázas szerkezetek rendszerelvű kérdései" címmel,
A felkért hozzászólók a győri, a miskolci és a debreceni
tervezővállalatok
szakemberei voltak, akik a náluk alkalmazott
vázszerkezetekkel
kapcsolatos tapasztalataikról
számoltak be.
folytatta munkáját a
M a
tartószerkezeti konferencia és
vitaindító előadásként MarLászlónak, a Budapesti
caU
Műszaki Egyetem a d j u n k t u sának előadása hangzik el
Házgyári épületek alapozáFfejlesztése címmel.

Rekord
a z űrben
„Rekorddöntő" napot kezdtek kedden a Szaljut—6. űrállomás személyzetének tagjai. Vlagyimir Kovaljonok és
Alekszandr Ivancsenkov aa
éjszakai órákban éri el az eddigi kozmikusidőtartam-csúcsot. Elődeik, Romanyenko és
Grecsko 96 napot és tíz órát
töltöttek a világűrben, az e d digi leghosszabb űrutazáson.
Kovaljonok és Ivancsenkov
egyelőre nem sokat foglalkozik a rekorddal: bőségesen
vannak feladataik. A hét végi
kettős pihenőnapot — a vasárnapot és a szombat helyett
hétfőn megkapott „szabadnapot" — az űrpiros arra használta fel, hogy „rendbe tegye" az űrállomást, elvégezze
a szükséges nagytakarítást,
rendezze a megfigyelési adatokat, sportoljon, pihenjen.
\ szovjet rádió egyik adása
öt főn délután különműsort
sugárzott nekik.

