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Munkáslakások, 
az OTP segítségével 

Hegyei vezetők megbeszélése 
az Országos Takarékpénztár vezérigazgatójával 

Sokrétű és egyre bővülő és több tanácsi 
tevékenységet folytatnak szakember, 
megyénkben az Országos Az Országos Takarékpénz-
Takarékpénztár fiókjai. A tárt Szirmai Jenő, a pénz-
lakossági szolgáltatásokkal intézet vezérigazgatója, Ke-
kapcsolatos hitelezések mel- zár József vezérigazgató-he-
lett szervezik és finanszí- lyettes és a megyei igazga-
rozzák a több szintes tár- tóság vezetői képviselték, 
easház-épitkezéseket. Az el- Dr. Perjési László elnök-
múlt esztendőben is elisme- letével kezdte meg munká-
résre méltó eredmények kí- ját a tervegyeztető tanács-
sérték a megyei igazgatóság, kozás, majd Török László 
» fiókok munkáját, mert az megyei igazgató vázolta a 
országos átlagnál nagyobb hitelezési, pénzügyi 
arányokban növekedtek a kenység eredményeit. 

pénzügyi OTP-nek társasház építésé-
hez a város különböző ré-
szén, úgynevezett foghíjas 
területként. Ezek a telkek 
megfelelően szolgálhatnák a 
vállalati és a pénzintézet 
együttműködéssel történd 

munkáslakás-épitkezése-
ket, csak egyelőre kevés ér-
deklődést tanúsítanak a vál-
lalatok az együttműködésre. 
A Volán is ajánlatot kapott 
a tanácstól, de mindeddig 

tevé- még válasz sem érkezett a 

betétek, a hitelfolyósítások, 
és a terv szerint folytatód-
tak a hitelakciós lakásépít-
kezések. 

Tegnap délelőtt Szegeden, 
• megyei tanács székházá-
ban is szóba kerültek az 

vállalattól. Pedig arra is 
A beszámolót követő vi- lehetőség van, hogy ezeken 

tában a pénzintézet számos a telkeken garzonházakat 
üzletpolitikai törekvését hozzanak tető alá, és ott he-
nyugtázta elismeréssel ame- lyezzék el a pályakezdő fia-
gyei vezetés, miközben szó- talokat, az egyedülállókat, 
ba kerültek a megoldásra A társasházi lakások te-

__ v a r ó feladatok is. A varo- lekkönyvezésct is meg kell 
1978. évi hitelezési, üzletpo- siasodashoz kapcsolodó uj gyorsítani, mert jócskán le-
litikai munkákkal kapcsola- lakossági igény, hogv a he- maradt az ingatlan-nyilván-
tos tapasztalatok a megyei M tanácsok, az OTP-vel tartás a lakások használatba 
vezetők és az Országos Ta- Karöltve, teremtsek^ meg a vétele mögött. Az viszont 
karékpénztár vezetőinek tanyáról bekoltozoknek a figyelemre méltó, hogy az 
megbeszélésén. A tervegyez- hitelakciós családi csoport- újonnan értékesített, az OTP 
tető tárgyaláson a további- házépítés lehetőségét. Egye- finanszírozásával készült új 
ukban a megyei elképzelések ° u l a szegedi járás negy otthonok kétharmadába 
és a rendelkezésre álló községében otszaz igényt munkások költöztek be. A 
pénzügyi tehetőségek párhu- tartanak számon ilyen épít- tervidőszak végéig, maid pe-

kezessel kapcsolatban. A ki- d i g a hatodik ötéves terv-
viteli munkákhoz egységes b e n tovább kell növelni me-
, .. , , tervszolgáltatás, s yénkben a munkáslakás-
hiteltámogatás kellene. Cel- építkezések arányait, 
szerű lenne egy minta csa-

zamáról esett szó. 
A tanácskozáson részt vett 

dr. Komócsin Mihálv. a me- m u s z a K 1> 
gyei pártbizottság első 
kára, dr. Perjési László, 

tit-
iádi lnkótelenet létesíteni A tanácskozás azzal a ha-

S 2 T * vala míly ik^ községben! s ™ Sándor, a megvei pártbizott-
ság titkára. Török József, a 
szegedi 
titkára, Papp Gyula, Szeged 

tapasztalatok összegzésével cius v&0éig minden részlet-
I, ivroK JUOC1, a nacvobb arányokban mes- kérdésiben, döntés születik a 
pártbizottság első az épűkezJekeL ^ tr>vábbi- ^VÜttes pénzinté-

Szegeden, a városi tanács zeti és tanácsi teendőkkel 
megyei város tanácselnöke, 28 telket ajánlott fel az kapcsolatban. 

Primortermesztés korszerűbben 
Két szegedi téesz is csatlakozott a KZR-hez 

Négy évvel ezelőtt alakult hez. Amennyiben a társgaz- DÉRT Vállalat, valamint a 
meg a Szentesi Korai Zöld- daságok úgy kívánják, az HUNGAROFRUCT Külkeres-
ségtermesztési Rendszer az- áru értékesítése is közösen kedelmi Vállalat A primő-
zal a céllal, hogy korszerű történhet. röknek ugyanis mintegy 
technológia kidolgozásával és A termelési rendszer lét- negyven százalékát külföldre 
alkalmazásával minél gazda- jogosultsága mellett tanúsko- szállítják. A KZR tagszövet-
ságosabban, minden piacon dik az 1978-as év sikeres zá- kezetei a háztáji termelést 
értékesíthető primőröket ál- rása. Több mint ezer vagon is segítik. A hajtatóházakkal 
Irtson elő nagy mennyiség- primőrt adtak a népgazda- rendelkező nagyüzemek pa-
ben. Ugyanakkor az üveg- és ságnak, 161 millió forint ér- Hntabankiai látiák el saran-
fóliaházi termelést összekap- tékben. Hajtatott Cecei pap- lantaoanKjai íatjaK ei garap 
csolják a szabadföldi zöldsé- rikából több mint 15 millió táltan Jó minőségű palánta-
gek előállításával. A vállal- darabot, fejeskáposztából 1 
kozás sikerét bizonyítja a millió 200 ezret, hegyes, erős 
taggazdaságok számának nő- paprikából csaknem 5 mil-
vekedése. Az idén a szegedi liót, salátából több mint 3 
Felszabadulás és az Üj Élet milliót, üvegházi paradicsom-
Tsz is csatlakozott a KZR- ból pedig 8 ezer 300 mázsát, 
hez, amelytől a taggazdasá- Az 1979-es esztendő a gé-
gok nemcsak termelési tech- pesítések fokozásában újabb 
nológiát kapnak, hanem se- előrelépést ígér. A termelést 
gítséget speciális eszközök, közvetlenül megkönnyítő be-
mint például tápkockagyártó rendezéseken kívül paradi-
berendezések, talajforgató csőm- és paprikaosztályozó 
ásógépek, az üvegházakban gépeket is vásároltak. A ter-
alkalmazható kis méretű, de melési rendszer kereskedelmi 
nagy teljesítményű traktorok partnerei a Csongrád megyei 
beszerzéséhez, vagyis a fizi- ZÖLDÉRT, a budapesti Cse-
kai munkák megkönnyítésé- mege és a budapesti ZÖL-

val a kistermelőket Ebben 
fő részt vállal a gesztorgaz-
daság, a szentesi Árpád Ter-
melőszövetkezet 

Ahol a z atomerőmű épül 

Várossá avatták Paksot 
Lázár György az ünnepi tanácsülésen 

Szerdán várossá avatták város ideiglenes lakóit, akik tanácsának elnöke köszön-
Paksot, a nagy múltú Duna teremtő munkájukkal ide- tötte az első magyar atom-
menti települést, amelynek haza és határainkon túl egy- város lakóit, vezetőit, 
fejlődéséhez az első magyar aránt hírnevet szereznek vá- Az ünnepi tanácsülés után 
atomerőmű építése adott ko- rosuknak. Biztosította őket, Lázár György a megve és a 
rábban elképzelhetetlen len- hogy feladataik megoldásé- város vezetőinek kíséreté-
dületet. ban továbbra is számíthat- ben megtekintette Paks ter-

Paks zászlódíszben ünne- nak a Központi Bizottság és jeszkedő modern lakótele-
oelte történetének e fontos a kormány segítő támogatá- pét, ahol pár esztendő alatt 
állomását. Az új rangja el- sára, az ország egész közvé-
nyerése alkalmából rende- leményének megkülünbözte-
zett ünnepi tanácsülésen tett figyelmére. Végűi Lázár 
részt vett Lázár György, az György a Népköztársaság 
MSZMP Politikai Bizoltsá- Elnöki Tanácsa megbizásá-
gának tagja, a Miniszterta- ból átadta a városalavító 
nács elnöke, dr. Ábrahám díszoklevelet Dallos Tibor-

nak, Paks tanácselnökének. 
A paksi fiatalok nevében 

Kálmán építésügyi és varos-
fejlesztési miniszter. K. 
Papp József, a Tolna me- „,„,„ -r 
gyei pártbizottság első titká- T ° r m a S á n d o r ' T o l n a m e » ' e 

ra. dr. Papp Lajos, a Mi-
nisztertanács Tanácsi Hiva-
talának elnöke és dr. Sza-
bópál Antal, a Tolna megvei 
tanács elnöke. Ott voltak 
Tolna megye járásainak, vá-
rosainak vezetői, Paks la-
kosságának és az atomerő-
mű építőinek képviselői. 

A Himnusz hangjai után 
a város szülöttje, Pakolitz 
István, József Attila-díjas 
költő elmondta Paksról írott 
versét, majd Dallos Tibor. 
Paks tanácsának elnöke kö-
szöntötte a település első 
városi tanácsának tagjait, s 
a vendégeket. Ezt követően 
dr. Szabópál Antal ismertet-
te a telpDülés múltját es a 
várossá emelkedésének út-
ját, majd pedig Lázár 
György emelkedett szó'ásra. 

Tolmácsolta az MSZMP 
Központi Bizottsága, az El-
nöki Tanács és a kormány 
üdvözletét, jókívánságait. 
Hangsúlyozta, hogy Paks 
nem csupán a kilencvenhat 
magyar város egyike. ha-
nem napjaink országeoítő 
munkájának kiemelkedően 
fontos szintere is. Itt épül 
hazánk első atomerőműve, 
az a hatalmas mű amely 
új lehetőségeket nyii a me-
gye és a város lakói szá-
mára, s amely kivetelesen 
fontos szerepet tölt be egész 
népgazdaságunkban. Az 
atomerőmű külön rangot ad 
Paksnak, olyan várossá 
avatja, amely egész népünk 
alkotó munkájának, szocia-
lista gazdaságunk lendületes 
fejlődésének, a Szovjetunió-
val és a szocialista orszá-
gokkal folytatott gyümölcsö-
ző együttműködésünknek is 
álő tanúbizonysága. A to-
vábbiakban külön tisztelet-
tel és megbecsüléssel kö-
szöntötte az atomerőmű épí-
tőit, azokat a munkasokat, 
műszakiakat, vezetőket. a 

városainak képviseletében 
Vidóczi László, Dombóvár 

több mint ezer új otthon, 
műszaki szállók. gvermek-
és oktatási intézmények 
épültek. 

Délután a Minisztertanács 
elnöke az atomerőmű épít-
kezését kereste fel. Ott Sza-
bó Benjámin, az atomerő-
mű beruházás kormánybiz-
tosa kalauzolta és tájékoz-
tatta az eddig végzet* mun-
káról. a rohamosan növekvő 
további feladatokról. (MTI) 

/ 

Export a tengerentúlra 
A Szegedi Ruhagyár iervei 

Magyar—vietnami 
barátsági gyűlés 

Á Magyar Országos Béketanács küldöttsége, élén Se-
bestyén Nándornéval, a béke'.anács elnökével, vietnami lá-
togatása zárónapján, szerdán találkozott Nguyen Huu Thó-
val, a VSZK alelnökével. Előzőleg Sebestyén Nándorné az 
Országos Béketanács kitüntető jelvényeit adta át a többi 
között Phan Anhnak, a Vietnami Békevédelmi Bizottság el-
nökének és más békemozgalmi aktivistáknak. A magyar 
békemozgalom küldöttségének kéthetes vietnami látogatá-
sát szerdán este nagygyűlés zárta le. A Hanoi nemzetközi 
klubjában megtartott meleg hangulatú nagygyűlésen beszé-
det mondott Sebestyén Nándorné. 

Hazánkban valamennyi 
főútvonal járható 

A buszok menetrendszerűen 
közlekednek 

Szerdán hajnalban a várt óvatosan kell közlebedniök, 
mínusz 15 és mínusz 20 fok mert a főútvonalak egyes 
helyett mínusz 8, mínusz 13 szakaszain jeges és síkos az 
fokot mutattak országszerte útburkolat. A Volán 20-as 
a hőmérők. Az északról be- számú vállalatának buda-
áramló hideg szél ereje azon- pesti, Engels téri autóbusz-
ban alig mérséklődött, a pályaudvaráról — amint a 
széllökések a Dunántúl kö- központi ügyeleten elmond-
zépső és északi részén és a ták — menetrendszerűen ér-
főváros térségében időnként keznek és indulnak már az 
még mindig elérték a viha- autóbuszok, s megszűntek a 
ros erősséget késések is. A Tisza áradása 

Az Utinform-tól kapott tá- miatt lezárták a záhony—vá-
jékoztatás szerint az ország sárosnaményi út Mezőladány 
főútvonalai két sávban min-
denütt járhatók. A gépko-
csivezetőknek azonban to- amelyet a terelőút Kisvárda 
vábbra is nagy figyelemmel, felé kerül meg. (MTI) 

Exportöltönyök a ruhagyári szalagon 
Az elmúlt év több kiállí- rint 6 százalékkal, többet 

tási sikert hozott a Szegedi nem tudnak vállalni, mert a 
Ruhagyárnak, s a gyár dol- munkáslétszámuk ebben az 
gozó kollektívája az évre évben is tovább csökken. 
előirányzott 770 millió forin- „ „ , ,„„„ , . 
tos termelési éltéket is tel- E n n e k e l l e n e r e a z 1 9 7 8 é v " 
jesítette, mégpedig 810 mii- h e z képest 5,5 százalékkal 
lió forintra, ami 5,2 százaié- növelik a tőkés exportot, az 
kos túlteljesítést jelent. Töb- említett partnereknek törté-
bet mond viszont ennél, hogy n ő szállítással. 
260 ezer öltöny munkaruhát, S hogy milyen ruhákban 
940 ezer köpenyt — ezen be- jár majd az 1979-es év ve-
iül 210 ezer iskolaköpenyt —, vője, az véglegesen a hónap 
150 ezer szövetöltönyt és 130 közepén dől eL Akkor tart-
ezer sportöltönyt adtak az ják ugyanis a ruhagyárak az 
1978. évben a kül- és belke- ú j áruk modellbemutatóját, s 
reskedelemnek. az ajánlott típusokra ezen a 

Exportra a Szovjetunió szakmai találkozón kötik 
mellett Angliába és Hollan- meg az üzletet A Szegedi 
diába szállítottak, míg az Ruhagyár a januári bemuta-
idén már a tengerentúlra is tón harmincféle divatköpenyt 
utaznak szjegedi ruhák. Az új és tízféle öltönyt kínál, s ez 
évben ugyanis az angol és utóbbi közül hat szövet és 
szovjet megrendelők mellett négy új sportöltöny szerepel 
kanadai és amerikai kereske- az árajánlatban, 
delmi cégek is megjelentek Ezenkívül azonban 1979-
a Szegedi Ruhagyár parin e- ben is lesz dolguk a gyár 
rei sorában. Az igazsághoz kiállító és reklámszakembe-
tartozik az az egyébként szo- reinek; az évente kétszer tar-
morú tény. is, hogy francia tott árajánlatot megelőzően 
és holland vállalkozók áru- divatbemutatókat rendeznek, 
megrendeléseit kellett a Részt vesz a ruhagyár az 
gyárnak visszautasítania, ka- őszi Budapesti Nemzetközi 

és Újkenéz közötti szakaszát, pacitáshiánjrra hivatkozva. Vásáron és az NSZK-ban 
Hiába növelik tovább a ter- hagyományos kölni vásá-
raelékenységet, a tervek s^e- raa is. 

t 


