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Ülést tartott 
a megyei tanács vb 

Veszteségrendezés után —- Település-
tisztaság — Az Illetékhivatal munkája 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága tegnap, 
kedden Szegeden, dr. Perjést 
László tanácselnök vezetésé-
vel ülést tartott. A testület 
az előterjesztések között több 
fontos kérdésben döntött. A 
végrehajtó bizottság támo-
gat ja az ú j technológia be-
vezetését a Szegedi Építőipa-
r i Szövetkezetnél és a mi-
előbbi megvalósulás érdeké-
ben hozzájárul ahhoz, hogy 
az 1980-ig tervezett 1,5 mil-
lió forint szolgáltatásfejlesz-
tési alapot a szövetkezet az 
idén megkapja. Ebben a terv-
időszakban a tanács megkü-
lönböztetett figyelemmel tá-
mogatja az építőipari szol-
gáltatások fejlesztését E cél 
érdekében indokoltnak lá t ja 
a vb az építőipari szövetke-
zet segítésének ütemezését 
A testület elfogadta Rúzsa 
község tanácsának fejlesztési 
igényét miszerint egy ú jabb 
orvosi körzetet alakítanak ki. 
Rúzsához kiterjedt tanyavi-
lág tartozik, és a község több 
mint 3 ezer lakosát egy kör-
í t i orvos lá t ja el. Az előze-
tes felmérések és a terület 
ellátottságának tapasztalatai ( 
Hiapján mindenképp indokolt 
egy másik orvosi körzet ki-
alakítása. 

A végrehajtő bizottságmeg-
vitatta ésl elfogadta a veszte-
ségrendezés alá vont szövet-
kezetekhelyzetéről, a Csong-
rád megyei Településtiszta-
sági Szolgáltató Vállalat te-
vékenységéről, és a megyei 
illetékhivatal munkájáról szó-
ló beszámolót. A vb tájéko-
zódott arról, hogy a veszte-
ségrendezési el járás után ho-
gyan alakult a makói Űttö-
rő, a kiszombori Üj Élet, az 
ópusztaszeri Árpád vezér, a 
kisteleki Űj Élet, az ásott-
halmi Felszabadulás, a baksi 
Magyar—Bolgár Barátság, a 
csongrádi Tisza Termelőszö-
vetkezet gazdálkodása, illet-
ve, hogy a korábbi veszteség 
okait sikerült-e felszámolni, 
és a vb határozatait mikép-
pen haj tot ták végre. E téma 
napirendi v i tá jában részt 
vettek az érintett termelő-
szövetkezetek vezetői is. 
Olyan állásfoglalás született, 
miszerint a korábbi határo-
zatokat alapjában jól ha j t j ák 
végre, elismerésre méltó az 
az erőfeszítés, ami a terme-
lőszövetkezetekben tapasztal-
ható. A vitában többen fél-
vetették: szükség van arra, 
hogy a veszteséges téeszek 
körültekintőbben határozzák 
meg, mit termesszenek, mi-
lyen állattartással foglalkoz-
zanak és a biztonságos gaz-
dálkodás érdekében kössenek 
szerződést termékeikre, vala-
mint az is hasznos, ha más, 
az erösebb szövetkezetekkel, 
állami gazdaságokkal szoro-
sabb együttműködést alakíta-

ki fejlesztést fokozza. A mű-
szaki színvonal növeléséhez 
speciális gépkocsik beszerzé-
séhez — ebben az évben 1,3 
millió forint fejlesztésialap-
támogatást biztosít a testü-
let. A vállalat célkitűzései 
között szerepel, hogy a ha-
todik ötéves tervidőszakban 
a megye minden településén 
nyúj t szolgáltatást, és javítja 
dolgozóinak a szociális ellá-
tottságát, valamint fokozza a 
munkavédelmet. 

A Csongrád megyei Illeték-
hivatalnak a lakossági adó-
politika végrehajtásában fon-
tos szerepe van. A végre-
haj tó bizottság ezért is vi-
tat ta meg a hivatal tevékeny-
ségét. A testület megállapí-
totta, hogy a megyei illeték-
hivatal érvényesíti azokat a 
követelményeket, amelyek az 

adópolitikái és jogpolitikai 
irányelvekből adódnak. 

A korábbi években néha 
vitára adott okot a vagyon-
átruházási illetékek kiszabá-
sa. Az utóbbi két évben csök-
kent a vitatott esetek száma, 
a jogpolitika, a jogalkalma-
zás elveinek következetes 
megvalósításával a hivatal 
munkájának színvonala 
emelkedett. Megértéssel mél-
tányolják az ügyintézésnél az 
állampolgárok anyagi és szo-
ciális helyzetét, de a mun-
kával arányban nem álló jö-
vedelmek igazságos elvonásá-
nak követelményét is érvé-
nyesítik. A hatósági munka 
személyi és tárgyi feltételei 
most már — a személyi vál-
tozások eredményeként — 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Országgyűlési 
bizottság 

A közlekedéspolitikai kon-
cepció tízéves végrehajtásá-
nak tapasztalatait, a tovább-
fejlesztés irányelveit vitatta 
meg keddi ülésén az ország -
gyűlés építési és közlekedési 
bizottsága. Az Országházban 
Gyarmati János elnökletével 
megtartott tanácskozáson 
Pullai Árpád közlekedés- és 
nostaügyi miniszter egyebek 
között hangoztatta; 

A tíz évvel ezelőtt szüle-
tett koncepció a közlekedés 
ós belső szerkezetének átala-
kítását tűzte célul. A napja-
inkig tartó fejlődés igazolta: 
a sikeres programhoz ered-
ményes végrehajtás páro-
sult. 

(MTI) 

Kiállítások, előadások, 
üzemlátogatások 

A pályaválasztási hetek megnyitója 

nak ki. 
A Csongrád megyei Tele-

püléstisztasági Szolgáltató 
Vállalat alapvető feladata a 
nyílt és zárt rendszerű, nem 
közüzemi csatornák tisztítá-
sa, a szennyvízszívatás. A 
vállalat kiemelt szolgáltatást 
végez Csongrád megye öt vá-
rosában, de a szolgáltatással 
szemben növexszik az igény 
a községekben is. A végre-
haj tó bizottság megállapítot-
ta, hogy a vállalat alapvetően 
jól ellátja feladatát, de szük-
ség van arra, hogy a gép-
parkjá t növelje és a műsza-

Tegnap délután Szegeden, 
a Technika Házában Kovács 
Imre, a megyei tanács álta-
lános elnökhelyettese meg-
nyitotta azt az egyhónapos 
rendezvénysorozatot, ame-
lyet a pályairányítás érde-
kében pályaválasztási hetek 
címmel szerveztek. A me-
gyei tanács elnökhelyettese 
megnyitó beszédének beve-
zetőjében üdvözölte a meg-
jelent résztvevőket és az 
elnökség tagjait, akik között 
ott volt dr. Tamasi Mihály, 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezető-
je, dr. Solymossy Margit, az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottságának politikai munka-
társa, valamint Kiss János, 
a Munkaügyi Minisztérium 
osztályvezetője is; majd 
megnyitójában hangsúlyozta 
a pályaválasztási hetek je-
lentőségét, és a pályairányí-
tásnak az eddigieknél is 
fontosabb szerepét. 

Kiss János a megnyitót 
követő előadásában a pálya-
választás és a munkaerő-
gazdálkodás kapcsolatát ele-
mezte, többek között rámu-
tatott, hogy az ifjúság minél 
helyesebb és tökéletesebb 
pályaválasztási tanácsadása 
a népgazdaság munkaerő-
tartalékainak helyes és ész-
szerű kihasználását ielenti. 
Ennek érdekében a jövőben 
még hatékonyabban és ered-
ményesebben kell együttmű-
ködniük az oktatási intézmé-
nyeknek és a termelőüze-
meknek. Annál is inkább, 
mert él még az a helvtelen 
szemlélet, hogy a vállalatok 
az iskoláknak szánt pályavá-
lasztási és pályairányítási 
segítségüket attól teszik füg-
gővé. hogv mennyire remél-
hetik ettől közvetlenül 
nil 'anatnyi munkaerőgond 
iáik megoldását. Márpedte 
ez hosszú távon hozza me; 
az eredményét. 

A tegnan kezdődött es-
ménysorozatban szakma 
mertetők, felvilágosító 
adások, üzemlátogatások 
szerepelnek. 

* 
A pályaválasztási hetek 

eseménysorozatához kapcso-

lódva nyitották meg tegnap, 
kedden délelőtt a DÉLÉP 
Dorozsmai úti telepén azt a 
pályaválasztási állandó kiál-
lítást, amely mai megnyitása 
előtt, 1974 óta már tízezer-
nél több látogatót vonzott. 
Ám ahogy időnként a szak-
mai ismereteket is meg kell 
újítani, ez a korábbi kiállí-
tás is megérett a frissítésre. 
Áz újjárendezett. 61 szak-
mát bemutató kiállítás anya-
gát harminc, Csongrád me-
gyében működő ipari és ke-
reskedelmi váílalat közremű-
ködésével állította össze a 
Csongrád megyei és Szeged 
városi Pályaválasztási Inté-
zet, melvnek igazgatója, dr. 
Kapás Pál köszöntötte a 
megnyitó vendégeit. 

A pályaválasztási kiállítá-
son megnyitó beszédében dr. 
Csányi Mátyás, a megyei ta-
nács vb munkaügyi osztá-
lyának vezetője szólt arról, 
hogy a pályaválasztás, a pá-
lyára irányítás kérdése nap-
jainkban a társadalmi érdek-

lődés előterébe került, s a 
népgazdasági tervezés szak-
embereit éppúgy foglalkoz-
t a t j a mint a niúnkaszerve-
zéssel, az üzemi pszichológiá-
val foglalkozókat, vagy a 
pedagógusokat A pályavá-
lasztási folyamat spontanei-
tása aránytalanságokhoz ve-
zethetne, ezért válik egyre 
fontosabbá a tervszerű és 
szervezett irányítás, a vá-
lasztható szakmák közötti 
arányok megteremtése. 

A Csongrád megye ioari 
szakmáit, kereskedelmi • ága-
zatának munkahelyeit bemu-
tató kiállításon fényképek, 
tablók is segítik a tájékozó-

' dást, a 61 szakma munka-
eszközeit, technológiai ú j -
donságait és késztermékeit 
megtekintő 13—14 évesek 
hasznos ismereteket szerez-
hetnek választott szakmá-
jukról. Akik pedig még nem 
tudják, hová jelentkezzenek, 
milyen szakmát tanuljanak, 
feltétlenül keressék fel a 
pályaválasztási kiállítást, se-
gítségükre lesz. 

Hazaérkezett U m M 
a megyei pár!- és tanácsi 

küldöttség 

Az ünnepi c:t közönsége az Ukvajna Színházban 

N. K. Kiric enko, rz Uk-én K o m i r n i s t a Párt Odessza t«-
riilc'.l bizottságának első titkára kö zöntöttc a Csongrád 

megyei delegációt 
A barátsági . hét gazdag 

programja Odessza • 'megyé-
ben kedden az i f jú szá'cmüi-
kások versenyével folytató-
dott. A barátsági vonat uta-
sai ipári, mezőgazdasági üze-
mekbe, kutatóintézetekbe lá-
togattak, majd megtekintet-
ték az Iljicsavozki kereske-
delmi kikötőt, hajókirándulá-
son vettek részt, s az esti 
órákban nemzetközi est ke-
retében találkoztak odesszai 

dolgozókkal.' ö t napot töltött 
Odesszában a Csongrád me-
gyei pár t- és tanacsi küldött-
ség, amelyet dr. Koncz J á -
nos, a megyei ~ pártbizottság 
ti tkára vezetett. A küldöttség 
kedden a hajnali órákban ér-
kezett vissza Szegedre. A de-
legációt Szabó Sándor, a me-
gyei pártbizottság titkára 
Kovács. Imre, a megyei ta-
nács elnökének általános he-
lyettese fogadták a szolnoki 
vasúti pályaudvaron. 

Sugárkezelt vetőmag 
Kísérlet a Felgyői Állami Gazdaságban 

Az élelmiszer-gazdaság i> vali.uzai.os anyaggal szerepel a 
kiállításon 

A Felgyői Állami Gazda-
ság levelényi kerületében 
tegnap, kedden délelőtt ú j és 
érdekes műveletet hajtottak 
végre. ..Kolosz" mobil sugár-
forrással búzavetőmag-besu-
gárzást végeztek. Az eljárás 
egy nemzetközi kísérletsoro-
zat része, amely Levelény-
ben most már második éve 
folyik. Vizsgálják a csírázó 
képesség változásait, a ke-
lést. a kezdeti növekedés és 
fejlődés gyorsulását, a virág-
zás ütemének változását, a 
termésmennyiség a'akulását, 
és a tenyészidő időtartamá-
nak változását, de más eu-
rópai országokban végeztek 

, béltartalom^változási vizs-
i gátatokat is. 
í A Felgyői Állami Gazda-
! sag levelényi kerületében a 
i búza termésmennyiségének a 
j növelése a cél. Az első évi 
kísérletek mikroparceliás, 

J másrészt üzemi méretedben 
' folytak, s már az első esz-

tendő 8—10 százalékos plusz-
eredményt hozott. 

Az eljárás iránt érdeklő-
dik a szabadkai Zorca Ag-
rárkőmbinát is, ezért teg-
nap. a felgyői kísérleti bú-
zavetőmag besugárzásával 
egyidejűen és azonos körül-
mények között, Jugoszláviá-
ból hozott kísérleti búzavető-
magot. is besugároztak. 
azt még tegnap útnak inai-
tották Szabadkára. 

A sugárzás műveletét dr. 
Pannonhalmi Kálmán nö-
vény-sugárbiológus. a FILA-
XIA vezető kutatója irányí-
totta. A műveletnél jeien 
volt és azt megtekintette, a 
mapvar szakemberekkel ta-
pasztalatot cserélt dr. Kasz-
tori Rudolf, az újvidéki 
egyetem mezőgazdasági ka-
rának tanszékvezető tanára, 
és ott v f a k a Felgyői Ál-
lami Gazdaság növényter-
mesztési szakvezetői i& 


