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Városnéző séta a makói Ská'a Áruház előtt. Képünkön 
az első so ban ba'ről jobbra: dr. Varga Dezső, Borbély 

S 'ndí r és dr. Komócsin Mihály 

Borbély Sándor látogatása 
Csongrád megyében 

Egynapos látogatásra Csong-
rád megyébe érkezett tegnap, 
csütörtökön reggel Borbély 
Sándor, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizott-
ságának titkára. A magas 
rangú vendéget — akinek 
társaságában volt Horváth 
Árpád, a Központi Bizottság 
munkatársa, megyénk inst-
ruktora — Szegeden, a me-
gyei pártbizottság székházá-
ban dr. Komócsin Mihály, a 
megyei pártbizottság első tit-
kára és dr. Perjési László, a 
megyei tanács elnöke fogad-
ta. Ott voltak továbbá a me-
gyei pártbizottság titkárai is, 
Gyárfás Mihály, dr. Koncz 
János és Szabó Sándor. A 
Központi Bizottság titkárát 
dr. Komócsin Mihály tájé-
koztatta a megye gazdasága 
által az elmúlt évben elért 
legfontosabb eredményekről, 
a munkában előfordult hi-
bákról; valamint az idei esz-
tendőben az iparban, illetve 
a mezőgazdaságban megol-
dandó legfontosabb felada-
tokról, 

A megyei pártbizottságon 
folytatott megbeszélést köve-
tőén Borbély Sándor és Hor-
váth Árpád Makóra látoga-
tott. A vendégeket elkísérte 
dr. Komócsin Mihály és dr. 
Perjési László. A Központi 
Bizottság titkárát, valamint 
a kíséretében levő vezetőket 
A városi pártbizottság szék-
házában dr. Varga Dezső, 
a városi pártbizottság első 
titkára fogadta, aki beszá-
molt a vendégeknek a váro-
si, illetve a nemrégiben meg-
szűnt makói járási párt-, tár-
sadalmi és tanácsi szervek 
egyesítésekor szerzett legfon-
tosabb tapasztalatokról. A 
megbeszélések után a Köz-
ponti Bizottság titkára, és a 
kíséretében levő megyei ve-
zetők részt vettek az Esper-
sit-házban most kialakított 
irodalmi múzeum avatási Sándor és kísérete a városi adataikkal, noha a munka-
ünnepségén. tanácsházára látogatott, ahol erőhiány már Makón isérez-

A városközpontban tett rö» dr. Forgó István tanácselnök teti negatív hatását. Mi sen-
kid sétát követően Borbély adott fogadást tiszteletükre, mutatja ezt inkább, min' 

hogy az átlagos műszakszárr 
Érrékelés és feladatmeghatározás ^ 

e t Maradt feladat a minő-
A makói városi, illetve já- adott, a legfontosabb feladat ség javításában, a gyárt-

rási pártbizottságok egyesíté- most az, hogy ezt a társa- mányszerkezet korszerűsíté-
sét követően tegnap került dalom javára kamatoztassák sében is. S bár ezek megol-
sor e testület első munkaér- minden szinten. _ _ dása sok vonatkozásban meg-
tekezletére. Méghozzá igen Az írásos előterjesztésből haladja a makói gyárakban 
nagy fontosságú téma szere- egyértelműen kiolvasható, dolgozó vezetők hatásköré' 
pelt a pártbizottság előtt, hi- hogy a makói Ipari és mező- jSj hiszen a város iparára jel-
szen ez alkalommal tárgyal- gazdasági üzemek _ 1978-ban lemző a telephelyi jelleg 
ta meg a testület a város és általában megfelelő eredmé- azért a műszakiaknak és a 
a vonzáskörzetében levő köz- nyeket értek el. Mindenek- gazdasági szakembereknek 
ségekbe települt gazdasági előtt a nagyüzemekre — a vannak tennivalóik. Ezek kö-
egységek elmúlt évben vég- FÉG-gyáregységre, a HÓD- zé sorolható az üzem- és 
zett munkájáról, valamint ez GÉP makói gyárára, a ME- munkaszervezés színvonala-
évi feladatairól szóló jelen- DICOR üzemére — és a vá- sabbá tétele, a rendelkezésre 
tést és állásfoglalást. A ki- ros termelőszövetkezeteire áll á l l ó termelőtechnika, és el-
bővített pártbizottsági ülésen ez a megállapítás. A szamok - , emberi cselek-
részt vett Borbély Sándor, is ezt tanúsítják, hiszen az az emben cselk 
Horváth Árpád, dr. Komó- említett vállalatok sikerrel vőkeszseg jobb, szinvonala-
csin Mihály és dr. Perjési birkóztak meg termelési fel- sabb kiaknázása. 
László is. 

Érvelő vita — helyi példákkal 
Az 1978-ban elért gazdasá- fölvételét rögzítő műszerek 

gi eredményeket értékelő, il- egyértelműen mutatják: a 
letve az idei feladatokat ki- gyár csak a munkaidő első 

N a p i r e n d e n 

Á népesedéspolitika 
Ülést tartott a városi tanács vh 

Borbély Sándor beszél a városi 
Enye . l t Zol tán felvételt 

pártbizottság ülésén. 

Az ülést Lantos István, a 
városi pártbizottság titkára 
nyitotta meg, majd az írás-
ban kiadott előterjesztéshez 
dr. Varga Dezső fűzött szó-
beli kiegészítést. Ebben egye- .. 
bek mellett utalt arra. hogy jelolo partbizottsagi állás- negyedoraja utan dolgozik 
a Központi Bizottság múlt év foglalás vitájában elsőként teljes kapacitással, s lényejé-
decembe-i ülé'e óta a város Balogh István, a FÉG makói ben hasonló mennyiségű idő 
és a körr.yzző községek la- gyárának igazgatója szólalt vész el a műszak végén. Ezen 
kossága körében is érzékel- fel- Elmondta többek között, minden lehetséges eszkőzzel 
hetően erősödik az a~ köz- h°6y a FÉG-ben dolgozó változtatni kell. Nem tartha-
hanqu'at amely az id"i nép- kommunisták miként értei- tó az sem, hogy miközben 
aa->iasá7i terv feladatait mezik a nagyobb feladatok munkaerőhiányról panaszko-
iae'n feszít°'tnek ugyanakkor megoldását szorgalmazó terv dunk, e pillanatban is leg-
teljesíthetőnek ítéli. Ehhez végrehajtásában saját felada- alább tíz embert fizet a gyár 
azonban minden munkahe- taikat: . . a k ' k n a k C 3 UPa n a * a ^ l a d a ; 
lven szüVs^g van a teljesít- ~ A munkaidő jobb ki- tuk, hogy dolgozó tarsaik 
mények fokozására, a veze- használására minden lehető- bevásárlási igényeit elégítik 

ségünk megvan. Különösen téssel szembeni követeimé- a műszakkezdéskor, illetve a 
nyek növelésére. A cselekvő- befejezéskor vész kárba sok 
i#aség, a tenniakarás tehát értékes óra. A gépek energia-

ki. További öt munkás kávé-
főzéssel foglalatoskodik a 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A Szeged megyei városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
Papp Gyula tanácselnök ve-
zetésével ülésezett. A tanács-
kozáson részt vett Berta 
István, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának titkára 
is. A testület az előterjeszté-
sek között döntött egy szá-
mítógépközpont létesítéséről. 
Az Építésgazdasági és Szer-
vezési Intézet számítógép-
központot szeretne építeni 
Szegeden, s így a gépesített 
adatföldolgozást segítené. A 
végrehajtó bizottság a szá-
mítógépközpont helyét az 
Északi városrészben jelölte 
ki. A tanács az építési terü-
letet szanálásmentesen ja-
nuár 31-ig átadja az ÉGSZI-
nek. 

A testület foglalkozott a 
népesedéspolitikai határozat 
végrehajtásával, pontosabban 
ennek kapcsán az egészség-
ügyi kérdésekkel. A vb utol-
jára 1974-ben tárgyalta ezt 
a témát és akkor számos ha-
tározatot hozott. Mint tudott. 
Szegeden a népesedési hely-
zet a politikai határozat 
megjelenése előtt az országo-
séhoz hasonlóan kedvezőtlen 
volt. Csökkent a gyermek-
születések száma és növeke-
dett a nyugdíjasok aránya. 
\z intézkedések eredménye-
ként 1974-től megváltozott a 
helyzet. Például 1975-ben 
3242 gyermek született, míg 
azelőtt volt olyan év, hogy 
csak ezer újszülött látott 
napvilágot. A vb arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy 
úgy tűnik, a születések szá-
mának viszonylag nagymér-
tékű növekedése csak átme-
neti. Jó lenne, ha a fiatal 
anyák vállalnák a harmadik 
gyereket is. Kedvező a népe-
sedéspolitikai határozat meg 
valósul ásának fontos követ-
kezménye, hogy csökkent a 
művi vetélések száma. 

örvendetes, hogy a család-
éi nővédelmi tanácsadók 
munkája jelentősen fejlődött. 
Ennek eredménye a keve-
sebb terhességmegszakítás. A 
népesedéspolitikai határozat 
egészségügyi feladatai igen 
széles körűek. Beszámolha-
tunk arról, hogy színvona-
lasabb lett az anya-, csecse-
mő- és gyermekvédelem, a 
gyógyítás. A különböző 
egészségügyi intézkedések 
hatása érződik. Tavaly ja-
nuárban indították a tanácsi 
gyógyító, megelőző gyermek-
egészságügyi intézmények in-
tegrációját. A szervezet kor-
szerűsítése az idén, év végén 
fejeződik be - r amitől azt 

várják, hogy megszűnnek a 
párhuzamos vizsgálatok, még 
színvonalasabb lesz a beteg-
ellátás. Az eddigi eredmé-
nyek ellenére azonban to-
vábbi intézkedésekre van 
szükség. Bővítésre sscrul a 
gyermekkórház, szükség van 
gyermeksebészeti pavilonra, 

A népesedéspolitikai cél-
kitűzés megvalósításának 
egyik feltétele volt a bölcső-
dék, óvodák építése, bővíté-
se. Az V. ötéves tervben 460 
hellyel növekszik a bölcsődei 
hálózat az előirányzat' sze-
rint. Az első három évben 
átadtak három bölcsődét 220 
hellyel. A terv hátralevő két 
évében az Északi városrész-
ben két 80 helyes, Felsőváro-
son egy 80 helyes bölcsődét 
építenek és hamarosan átad-
ják a Vedres utcai bölcsődét. 
A számítások szerint 1980-
ban lesz a legtöbb óvodás 
korú gyerek. Az V. ötéves 
tervben 1450 óvodai hely 
megépítését irányozták elő. 
A három év alatt 925 hellyel 
bővült az óvodai hálózat. A 
nagyarányú építkezés ellené-
re még mindig ezernél több 
felvételi kérelmet kellett el-
utasítani. A feszültség első-
sorban Felsővároson. Tarján-
ban és az Északi városrész-
ben tapasztalható. A népe-
sedéspolitikai határozat nem-
csak az egészségügy terüle-
tén. az óvoda, bölcsőde, is-
kolaépítésben, hanem más 
területen is éreztette hatását. 

A dolgozó nő munkáját 
könnyíti, hogy növekedett* a 
bébiételek választéka, a vá-
ros valamennyi élelmiszer-
boltjában kötelező belföldi 
bébiételt tartani. A többgyer-
mekes és kisebb jövedelmű 
családok helyzetén javít a 
városban megnyílt olcsó áruk 
boltja. Szólni kell még o la-
káshelyzetről is, mivel a 
sokgyermekes családok la-
kásigénylését külön kezelik. 
Az V. ötéves terv első há-
rom évében a lakáshivatal 
521 lakást utalt ki sokgyer-
mekes családok részére. A 
vb megítélése szerint Szeged 
demográfiai helyzete kedve-
zően alakult és az eddigi in-
tézkedések hatásosak, azon-
ban szükség van arra, hogy 
az egészségügyi ellátás hely-
zete tovább javul ion. még 
több bölcsőde, óvoda énüliön 
és a régebbi gyermekintéz-
ményeket felúiftsák. felsze-
reltségüket iavítsák. 

A végrehajtó bizottság fog-
lalkozott az ipari szövetke-
zetek állami törvényességi 
felügyeletének tapasztalatai-
val is. A szegedi tanács ioari 
osztálva 26 szövetkezet felett 
lát el törvényességi felügye-
letet. A vizsgálat szerint a 
törvényesség helyzete meg-
felelő, azonban a testület 
szükségesnek látja hogv a 
szövetkezetekben a belső el-
lenőrzés hatékonysága to-
vább javulion és az irányí-
tás. vezetés részévé váljon. 

Fagykárok 
a fóliás kertekben 

Óikéi k e n vetni 
e tavaszt retek e g y r é s z é t 

Megyérik híres tavaszire-
tek-termő vidékén: Szeged-
Mihályteleken. Röszkén, va-
'amint Domaszéken a koráb-
bi enyhe napokon elvetet-
ték a magot a házi kertek-
ben a fűtés nélküli, úgy-
nevezett hideg íóliaalr,góttal 
fedett földekre. Az előző 
esztendők enyhe telein be-
vált ez a módszer,» amelv 
kedvező időjárás esetén jól 
tizet, de egyben kockázat-
tal jár. A rizikót azonban 
vállalj'ák a termelők a ko-
rai termés, a nagyobb jö-
vedelem reményében. Most 
azonban az ismétlődő hi-

Befejeződéit 
a KGST vb illése 
Moszkvában csütörtökön, tegnap véget ért a Kölcsö-

nös Gazdasági Segítség Tanácsa végrehajtó bizottságának 
88. ülése. Az ülésen a tagállamok miniszterelnök-helyet-
tesei vettek részt. Bulgáriát Andrej Lukanov, Csehszlo-
vákiát Rudolf Ronlicek, Kubát Flavio Bravó Pardo, Len-
gyelo-s'ágot Franciszek Kaim, Magyarországot Marjai 
József, Mongóliát Miatavin Peldzse, az NDK-t Gerhard 
Weiss, Romániát Ion Patan, a Szovjetuniót Konsztantyin 
Katusev, Vietnamot Huynh Tan Phat képviselte. A 
KGST és a JSZSZK kormánya közötti megállapodás alap-
ján részt vett a munkában Sz. Gligorijevics, a JSZSZK 
szövetségi végrehajtó tanácsának tagja. Az ülésen részt 
vett Nyikolaj Faggyejev, a KGST titkára. 

Az ülés részvevői megvitatták a komplex program, a 
hosszú távú együttműködési célprogramok megvalósításá-
val összefüggő kérdéseket, valamint a KGST-tagállamok 
sokoldalú gazdasági együttműködésének más kérdéseit. 
Több megállapodást is aláírtak az együttműködés egyes 
feladatairól. 

A végrehajtó bizottság üléséről részletes közleményt 
adnak ki. 

* 
Marjai József csütörtökön este hazaérkezett Moszk-

vából. (MTI) 

deghullámok, a mínusz tte 
foknál erősebb és több na-
pig tartó fagyok károsítot-
ták. sok helyen kipusztítot-
ták a már zöldellő, zsenge 
növényeket. A károsodás 
mértékét egyelőre nem le-
het pontosan megállapítani, 
tls minden valószínűség 
szerint a növényeknek leg-
alább a fele tönkrement. 
Kisebb a veszteség azokon 
a területeken, ahol még 
csak csírázásnak indult a 
mag. 

A Csongrád megyei ZÖL-
DÉRT Vállalat, amely több 
mint 12 millió csomó ko-
rai retek átvételére — ha-
zai és külföldi értékesíté-
sére — kötött szerződést, 
újabb szaporítóanyagot, jó 
minőségű retekmagot bo-
csát — szükség szerinti 
mennyirócban — a terme-
lők rendelkezésére. Ha az 
időtárási viszonyok megen-
gedik és idejében sikerül az 
íjravetés, úgy alig néhány 
hetes késéssel vihetik az át-
vevőtelepekre a termelők az 
első nagy mennyiségben 
megjelenő tavaszi nrimőrt 
\ korai retek zömét ex-
portra szállítják. 

sJnas 
halászba é 

* » 

Kitűnően vizsgázott a gya-
korlatban a Gdyniában épí-
tett első B—406-os típusú 
öriás halászhajó. A szovjet 
megrendelőnek múlt évben 
szállított első példány után 
most 10 újabb hajót rendel-
tek e íípusbóL 

r 
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