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illést tartott az MSZMP 
Központi Bizottsága 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
pon i B'zottsíga 1978. október 12-én Kádár 
Jáno nak, a Központi Bizottság első titká-
rának e'nökletével ölést tartott. 

A Köznonti Bizottság megvitatta és el-
fogadta Gyenes Andrásnak, a Központi Bi-
sottság t i 'kárának előterjesztésében az idő-
szerű nemze.'közi kérdésekről szóló tájé-
koztatót; Borbély Sándornak, a Központi 

B'.zo'tsíg titkárának előterjesztésében az 
épí'ő- és ém'tő: nyzg-ipar he'yzetéről. to-
vábbfejlesztésének fe"adatairól szóló jelen-
tést; Ha* a"i Ferencnek, a Központi Bizott-
ság titkárának e'ő'.crjesztésáben a lakás-
építés és -gazdálkodás 1990-ig szóló tervé-
nek irányelveit. 

Az ölésről közlemény jelenik meg. (MTI) 

Tízmilliárd forint sorsa 
A megye fejlesztési tervének megvalósításáról 

tanácskozott az SZMT 
Hogyan is állunk közvet- lakás épült föl, vagyis a mondta, hogy a megyében 

len környezetünk fejleszté- tiszta lakásszaporulat ennek 160 vállalat segíti a lakás-
sével? Mire költjük el a kö- 68 százalé.ta vol t A munkás- építkezéseket, s évente 1500 
zösség pénzét? Épül-e ele- lakás-akció is folytatódott dolgozónak juttattak körül-
gendő lakás a rászorulóknak, legalább kétezer épül föl a belül 75 millió forint köl-
lesz-e elegendő óvodai férő- tervidőszakban. Az elosztás csönt 
hely, iskolai tanterem stb. — szempontjai inkább szorul- A tanács tagjainak eszme-
melyek meghatározzák Sze- nak változtatásra, mint az cseréjét sokan értékes ja-
ged és Csongrád megye fej- ütem tartása. vaslatokkal segítették. A me-
lődését? Erről, a mindenkit Igen nagy hangsúlyt ka- gyei fejlesztési program vég-
közvetlenül is érintő kérdé- pott a tanácskozáson a laká- rehajtásának javításáról be-
jekről tanácskoztak tegnap, sok építéséhez kapcsolódó szélt fölszólalásában Gyárfás 
csütörtökön délelőtt a Szak- beruházások teljesítése; a Mihály és dr. Ágoston József, 
szervezetek Csongrád megyei gyermekintézmények, az üz- az SZMT vezető titkára is. 
Tanácsának tagjai. Részt vett letek, az utak és a közieke- Remélhetően a szakszerveze-
az értekezleten Gyárfás Mi- dés, gondjai. Kovács Sándor, ti tisztségviselők, akik a ta-
hály, az MSZMP Csongrád az SZMT titkára az össze- nácskozás résztvevői voltak, 
megyei bizottságának titká- gyűjtött véleményeket adta vállalataiknál elmondják 
r a is. elő, amikor elmondta, hpgy majd, miként és hogyan le-

Á megyei tanács fejlesztési a dolgozók nem tart ják meg- hetne még jobbá tenni a 
terveiről, annak teljesítéséről felelőnek az ú j lakások mi- megyei fejlesztéseket, 
és tennivalóiról írásban előre nőségét, árát , és a lakások Az SZMT tisztségviselői 
tájékoztatták a szakszerveze- elosztását Azt is megemlí- meghallgatták Kovács Imré-
ti tisztségviselőket Á megyei tette, hogy á gyermekintéz- nek az összefoglalóját, egyet-
fcjnács általános elnökhelyet- ményekért hozott áldozatai- értésüket fejezték ki az elő-
tesének, Kovács Imrénekelő- kat nem kellően érzik a va- terjesztéssel, bár gondolataik-
terjesztéséhez több kérdést lóságban. Harmatos József, ban arra is ösztönözték az 
is intéztek a résztvevők. Dr. az SZMT osztályvezetője illetékeseket, hogy minden 
Nagy Máté, az SZTK megyei megjegyezte, hogy a megye- vonatkozásban javítsanak a 
igazgatója megkérdezte, hogy ben 16 ezer 700 lakásigény- megye fejlesztési programjá-
a közel 105 ezer nyugdíjas, lót tartanak számon, közülük nak végrehajtásán. A tiszt-
hatvan éven felüli állampol- 11 ezer 763 szegedi llletősé- ségviselők ezután elfogadták 
gár életkörülményeit meny- gű. A legtöbben négy évnél a z SZMT elnökségének és 
Wí re veszik f a e l e m b e a ..fiatalabb" igényl&sel ren- títkárságának a m á s o d i k t e 
tervezéskor, gondolnak-e ele- delkeznek, de bőven akad a 
gendő szociális otthonra, őre- jogos igénylők között tíz év- évre kidolgozott munkater-
gek napközijére? Vajda nél „öregebb" is. örvendetes, v é t 
György, a DÉMÁSZ igazga- • - -
tója azt tudakolta, hogy a 
munkáslakások elosztásánál 
mennyire veszik figyelembe 
a vállalati érdekeket Csá-
szár Lajos, az olaj mező szer-
vezett dolgozóinak képvise-
lője jogosan kérdezte meg. 
kiket terhel a felelősség 
azér t hogy a szegedi Északi 
városrészben kazánproblémák 
miatt jó néhány család nem 
tud beköltözni az elkészült 
lakásokba. Joó Irén kifogá-
solta, hogy a makói kórház 
újjáépítése, fejlesztése im-
már egy évtizede nem jutott 
a nyugvópontra. Bácskai Mi-
hályné a lakások, a középü-
letek tatarozásánál meglevő 
hiányosságokat kifogásolta. 
Elmondta, szomorú látvány, 
ahogyan romlanak középüle-
teink, pedig azok a házak 
még száz év múlva is szol-
gálhatnák rendeltetésüket 

A kérdésekre és kritikai 
megjegyzésekre Kovács Im-
re, a megyei tanács általá-
nos elnökhelyettese adott vá-
laszokat, amelyeket a szak-
szervezeti tisztségviselők el-
fogadtak. Az írásban kiadott 
beszámoló magnyugtató: hi-
szen közel tízmillárd forint 
jut a tanácsi beruházásokra, 
s ezek nagyrésze valóban a 
lakosságot szolgálja, lakások.. 
gyerme.Untázmányek, utak. 
boltok épüinek belőle. De a 
lakosság sem volt kívülálló 
szurkoló, hiszen két év fo-
lyamán 415 millió forint ér-
tékű társadalmi munkával 
tágította meg a lehetőségeket. 
A megye lakásállománya az 
ötödik ötéves tervidőszak el-
ső két évében 7200 ú j lakás-
sal növekedett, mivel két év 
alatf több mini .10 ezer 500 

Csehszlovák párlmunkás-
kiiídöttség Szegeden 

Az MSZMP KB meghívá-
sára a hazánkban tartózkodó 
csehszlovák pártmunkáskül-
döttség, amely tudományos 
és felsőoktatási intézmé-
nyeink tanulmányozására ér-
kezett hozzánk, tegnap Sze-
gedre látogatott, Szántó Fe-
rencnek, az MSZMP KB tu-
dományos és kulturális al-
osztálya munkatársának kí-
séretéoen.A küldöttség veze-
tője: Josef Sura, Csehszlová-
kia Kommunista Pár t ja Köz-
ponti Bizottsága felsőoktatá-
si osztályának vezetője; tag-
jai: Maria Korsiakova és Mi-
chal Borscs, Csehszlovákia 

(Kommunista Pár t ja Központi 
Bizottsága felsőoktatási osz-
tályának munkatársai, Vlas-
timil Krafl, Csehszlovákia 
Kommunista Pár t ja délcseh 
kerülete ideológiai titkára. 
Budapesten csatlakozott a 
küldöttséghez dr. Milán Slo-
boda, a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság budapesti 
nagykövetségének első titká-
ra. 

A csehszlovák pártmunkás-
küldöttséget hivatalában fo-
gadta és köszöntötte Török 
József, a Csongrád megyei György rektor, dr. Égető Délután folytatódott a 
párt-végrehajtóbizottság tag- Emese, a JATE párt-végre- csehszlovák pártmunkáskül-
ja, a városi pártbizottság el- hajtóbizottságának tagja, dr. döttség programja. Felkeres-
ső titkára. Tájékoztatta a Krajkó Gyula tudományos ték a Szegedi Biológiai Köz-
vendégeket Szeged politikai, rektorhelyettes, dr. Tandori pontot. Itt dr. Keszthelyi La-
gazdasági és kulturális éle- Károly, a természettudomá- jos főigazgató-helyettes, dr. 
térül, különösen a tudomá- nyi, dr. Csukás István, a Halász Norbert párttitkár, dr. 
nyos és a felsőoktatási intéz- bölcsészettudományi kar dé- Lázár Gabriella tudományos 
ményekben folyó munkáról, kánja fogadta a vendégeket titkár, dr. Wallemann Mária 

Délelőtt ellátogatott a cseh- és tájékoztatták őket az egye- intézeti igazgatóhelyettes fo-
szlovák pártmunkásküldött- temi tudományos és oktató- gadta és ismertette meg őket 
ség a József Attila Tudo- munkáról. Ezután az egyetem a biológiai központ munkájá-
mányegyetemre, dr. Vígh kibernetikai laboratóriumát val. 
Gyula, a megyei és Schmidt keresték fel a vendégek. Az A szegedi látogatást fcefe-
József, a városi pártbizottság itteni munkáról dr. Hunya jezve a csehszlovák párt-
munkatársa kíséretében. Az Péter, a laboratórium veze- munkásküldöttség tegnap es-
egyetemen dr. Antalffy tőhelyettese adott ismertetést, te visszautazott Budapestre:. 

Somogyi Károlyné felvétele 

A városi pártbizottságon Török József köszönti a cseh-
szlovák pártmunkásküldöttséget 

Megkezdődött 
a 

Megyénk két nagy rizs ter- bein — a szakemberek meg-
ölelő állami gazdaságának te- állapítása szerint — jónak 
rületén, a hódmezővásárhelyi ígérkezik. A két gazdaságban 
és a pankotai határban meg- összesen 930 hektár a rizs-
kezdődött az aratás. Kéthe- termő terület. Pankotán az 
tes késéssel indulhatott meg y ^ n fejeződött be egy 60 
a betakarító gépezet, de még h k t • , , rekonstrukrió. mindig nem teljes erővel. A h e k t a r o s teleP rekonstrukció-
lecsapolás után a földek K a nagyüzemi termelés kö-
ugyan már felszikkadtak, jól vetelményeinek megfelelő, 
járhatók, viszont csak a rö- teljes felújítása, 
vid tenyészidejű fa j ták értek 
be, azok sem egyformán, 
ezért válogatni kell a táb-
lák között, az aratás menetét 
egyelőre az érés üteme szab-
ja meg. 

A két gazdaságban tizen-
egy kombájn dolgozik, vala-
mennyi már másodszor az 
idén, mert az esős nyári idő-
szakban búzát arattak. Az 
akkor nagy igénybevételnek 
kitett, alaposan megviselt gé-
peket — ha sok munkával is 
— de sikerült idejében kija-
vítani, rendbe hozni, jól fel-
készíteni a második betaka-
rítási idényre. A rizst a 
Szarvasi Állami Gazdaságba 
szállítják, ameiy egyben a 
termelési rendszer gesztora. 
Ott történik a hántolás, a 
teljes feldolgozás, a csomago-
lás is. A vízi gabona fejlő-
désének nem kedvezett a hű-
vös, esős nyár. Az idei ho-
zamok a sokévi átlagtól eb 
maradnak, a minőség azon-

Országgyűlési 
bizottság 

megbeszélése 
Az országgyűlés ipari bi-

zottsága csütörtökön, a Ganz-
MÁVAG-gyárban tartotta ki-
helyezett ülését, összegezte a 
közlekedési eszközök gyártá-
sának eredményeit, a közle-
kedéspolitikai koncepció tük-
rében. Gácsi Miklós kohó- és 
gépipari miniszterhelyettes a 
számokkal is alátámasztható 
fejlődést egy további megál-
lapítással toldotta meg: ered-
ményeit tekintve a közúti 
járműgyártás fejlesztése a 
szelektív iparpolitika egyik 
első sikeres programja lett. 

Kerekasztal-beszélgetés Odesszában 
A Csongrád magyal párt- és tanács! küftíöStség 

saftótá iékoziatóia 
(Munkatársunk jelentése.) A kérdésekre dr. Koncz hogyan készült Csongrád me-
Többhetes készülődés után János, a Csongrád megyei gye az Odesszában megren-

érkezett el Odessza a barát- pártbizottság titkára, a dele- dezésre kerülő barátsági hét-
sági hét előestéjéhez. A gáció vezetője és a küldöttség re. 
Csongrád megyei párt- és többi tagjai válaszoltak. Az Az odesszai területi és vá-
tanácsi küldöttség szerdán újságírók a többi között ar- rosi lapok, a rádió és a te-
árkezett a Fekete-tenger- ra kérték a delegáció tag- levízió már több nap óta 
parti városba, és tegnap dél- jait, hogy mondják el, részletesen beszámoltak a he-
után már sajtótájékoztatót Csongrád megye a gazdasá- lyi üzemek, intézmények ké-
tartott. A Szovjet Tudósok gi, kulturális élet szempont- szülődésáről, s most tájékoz-
Egyesülcténak székházában jából milyen helyet foglal el tatót kaptak és adhattak a 
kerekasztal-beszélgetésen vá- Magyarországon. A megyei magyarországi, vagyis a 
laszoltak az össz-szövetségi pártbizottság hogyan értéxeli Csongrád megyei előkészítő 
és a területi, az odesszai na- Csongrád megye és az Odesz- munkáról, 
talapok, a rádió és a tele- sza megye közötti baráti kap- vSSuSS^I^SmvI 
tizió munkatársainak kérdé- csolatot. Az iránt is érdek- teleket már az esti órákban 

seire. lődtek a szovjet újságírók, sugározta műsorában, 

Befejeződött 
a házgyári konferencia 

3avaslafok 
az építési mód továbbfejlesztésére 

Mintegy húsz javaslat el- mód hatékonyságának és mU 
fogadásával zárult csütörtö- nöségének javítására. A tér-
kőn Budapesten, a Technika vezésben és kivitelezésben 
Házában a házgyári építési nagy távlatokat nyit a ház-
mód továbbfejlesztésének ú j gyári panelek, szerkezetek 
lehetőségeit tárgyaló három- méreteinek egységesítése, 
napos konferencia. A csak- Az építési rendszer-elvű 
nem 40 előadás alapján ki- méretegységesítés ugyanis 
bontakozott vita eredményeit módot nyújt arra, hogy — 
értékelve Jantner Antal és amint a konferencia javasol-
Szilógyi Lajos építésügyi és ta — a lakások megtervezé-
városfejlesztési miniszterhe- sénél jobban figyelembe ve-
lyettesek megállapították, gyék a különböző életvitelű 
hogy sok új lehetőséget tár- családok eltérő igényeit, a 
tak fel a házgyári építési több generációs családok cél-

_ _ szerűbb együttélési lehetősé-
geit. A lakás- és épületvá-
Xaszték bővítésével pedig az 
ú j lakótelepek, városrészek, 
települések megtervezésében 
is jobban alkalmazkodjanak a 
helyi életkörülményekhez, 
szokásokhoz, társadalmi igé-
nyekhez. Ezért javasolták a 
konferencia részvevői, hogy 
a házgyári építésmódot job-
ban hasznosítsák a szervezett 
magánlakás-építés fejleszté-
sében is. Szorgalmazták a 
paneles építésmód kiterjesz-
tését a szállás jellegű intéz-
mények — diákszállók., mun-
kásszállók, szállodák, kórhá-
zak stb. — gazdaságos létre-
hozására. 

A tanácskozáson elhangzott 
'avaslatokat az Éoítőipari Tu-
dományos. Egyesület a konfe-
rencia előkészítő bizottságá-
nak közreműködésével össze-
foglalja, majd az építés-igyi 
ós városfejlesztési miniszter 
rendelkezésére bocsátja, 


