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V I L Á G P R O L E T Á R J A I , E G Y E S Ü L J E T E K ! 

Ülést tartott 
az MSZMP Központi Bizottsága 

! Erőteljesebb 
i kereskedelmi fejlesztést 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága 1979. március 28-án Ká-
dár Jánosnak, a Központi Bizottság első 
titkárának elnökletével ülést tartott. 

A Központi Bizottság megvitatta és el-
fogadta Gyenes Andrásnak, a Központi 
Bizottság titkárának előterjesztésében a 

nemzetközi helyzetről, az. MSZMP nem-
zetközi tevékenységéről szóló jelentést, és 
Németh Károlynak, a Központi Bizottság 
titkárának tájékoztatóját a belpolitikai 
élet egyes időszerű kérdéseiről. 

Az ülésről közlemény jelenik meg. (MTI) 

helyzete, teendői 
Az V. ötéves tervidőszak 

kiemelt egészségügyi felada-
tainak végrehajtásáról tár-
gyalt szerdai ülésén az or-

Az általános körzeti és 
gyermekkörzeti orvosi háló-
zat a tervezettnek megfele-
lően alakul, ám néhány kör-

gyággyűlés szociális és egész- zetben továbbra is változat-
Ségögyi bizottsága. Az Egész-
ségügyi Minisztérium tájé-
koztatója megállapította., 
hogy az ágazat fejlesztését 
szolgáló pénzt, erőt elsősor-
ban a kórházak rekonstruk-
ciójára, építésére, a gyógyí-
tó-megelőző technikai íelsze-
sxáésék korszerűsítésére, az 
alapellátás erősítésére, és az 
anya.-, valamint a gyermek-
egészségügy feltételeinek ja-
wstasára fordították. 

Az V. ötéves tervben efő-
Sráaytaott fejlesztéseket a t a -
Baesok saját bevetel-eikböi 
rówehaéít. A gyógyintézeti 
áeyak száma 7-8000-nel gyar-
sápodat, s ez megfelel * 
tervnek. A bölcsődei férőhe-
lyek viszont nem szapoarod-

1 nak a kitűzöttnek megfele-
lően, e a szociális otthonok-
ban is 4635 tervezett férő-
hellyel szemben csak 3590 
készül él. Az egészségügyi 
gyermekotthonok fejlesztési 
tervei 81,8 százalékra telje-
sülnék, s így a családokban 
élő. állandó gondozást igény-
lő fogyatékos gyermekek, fe-
lének sem jut hely. Kedve-
zőtlen a csecsemőotthoni 
mérleg is: 397 ú j férőhely 
mellett 480 megszűnők. 

lanul magas lesz a betöltet-
len orvosi állások aránya. 

A beszámoló leszögezte, 
hogy a fejlesztés ellenére 
még meglpvő feszültségek 
feloldását, a jobb gyógyító-
megelőző munkát az V. öt-
éves tervidőszakban jól szol-
gálta az egészségügyi intéz-
mények integrációja, amely-
nek révén mind jobban le-
het sáfárkodni a kórházaik-
kal, rendelőkkel, műszerek-

gyei képviselő is. A kórhá-
zakban, a rendelőkben, a 
műszerekben és az orvosi 
karban rejlő lehetőségek jobb 
kihasználását szorgalmazta. 
A Szegeden dolgozó profesz-
scor felhívta a minisztériumi 
vezetőik figyelmét az egész-
ségügyben még jelentős 
számban fellelhető higiénés 
veszélyekre. Magyarországon 
például talán egyetlen olyan 
kórházi ágy sincs, amelyet 
az előző beteg után teljesen 
fertőtleníteni lehetne. Ugyan-
csak a fertőzési veszélyt hor-
dozzák a korszerűtlen moso-
dák és konyhák. Sürgette: az 

kel és az egészségügyi doigo- orvosok minél előbb kapja-
zók munkaerejével. nak kellő számú eldobható 

A vitában felszólalt ár. injekciós tűt és fecskendőt. 
Petrf Gábor Csongrád me- (MTI) 

Fejlődő városok 
Magyarországon jelenleg Elmondotta: a lakásépítés 

96 város van, számuk foko- « a tervszerű városfejlesz-
,„ - . . . . . tés hatására 6zámos telepü-

zatosan 130-ra növekszik. ^ s z e r l í e z e t e e l l á t á s i rend. 
Tegnap, szerdán délelőtt az s z e r e ^ városképe nagymér-
Építésügyi és Városfejlesz- tékben módosul — ezzel lé-
tési Minisztériumban Jant- hyegében megváltozik az or-

szág építészeti arculata. Dön-
ner Antal miniszterhelyettes 
tartott tájékoztatót arról a 

tő fontosságú tehát, hogy a 
második tizenöt éves lakás-

szerteágazó, ezermilliárd fo- építési programot miként 
rin értékű munkáról, ame-
lyet e 130 település fejlesz-
tése megkövetel. 

hangolják össze a település-
fejlesztési célokkal 

A program műszaki-gaz-
dasági megalapozottságáért a 
minisztérium széles körű fel-
táró, előkészítő munkát vég-
zet t amely kiterjedt számos 
egyéb kérdés mellett a 130 
kiemelt településen a lakás-
építési területek kiválasztá-
sára. A városépítési előké-
szítést — a minisztérium 
megbízásából és szakmai 
irányításával — a Városépí-
tési Tudományos és Tervező 
Intézet végezte. A javaslatok 
í fejlesztési munkát nem te-
kintik lezártnak 1990-nel a 
hosszú távú lakásépítési prog-
ram utolsó évével: a követ-
kező öt esztendőre is kite-
kintést nyújtanak. 

(MTI) 

Megyei párt- és tanácsi vezetők megbeszélése 
dr. Selmeczi Lajosné miniszterhelyettessel 

A legfontosabb Csongrád megyei kereskedelmi ellátási 
feladatokról, a bolthálózat bővítését szolgáló beruházások 
helyzetéről tanácskoztak szerdán délelőtt Szegeden, a me-
gyei párt- és tanácsi vezetők, dr. Selmeczi Lajosné minisz-
terhelyettessel, s a Belkereskedelmi Minisztérium több 
osztályvezetőjével. A megbeszélésen — amelyet dr. Perjési 
László, a megyei tanács elnöke vezetett, részt vett Szabó 
Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Szabó Jánosné, a 
megyei tanács elnökhelyettese, Török József, a szegedi vá-
rosi pártbizottság első titkára és Papp Gyula, a városi ta-
nács elnöke is. 

A koordinációs 
lésen részletesen 
tak az elmúlt év január já-
ban tartott tanácskozás al-
kalmával készített emlékez-
tetőben rögzített feladatok 
megvalósításának tapaszta-
lataival. Mindenekelőtt meg-
állapították a minisztériumi 
vezetők: a megyei szervek-
kel végzett közös tevékeny-
ség jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy 

kielégítően fejlődött a ke-
reskedelmi ellátás, az áru-
forgalom, .javultak a vá-
sárlási körülmények. 

Igaz, hogy egyes termékek-
ből a kereskedelem nem 
tudta kielégíteni teljes mér-
tékben az igényeket, a kis-
kereskedelmi áruforgalom 
mégis az országos átlagnál 
gyorsabban nőtt. Ezt elősegí-
tette az is, hogy a legtöbb 

megbeszé- munka konkrét kérdéseit, 
foglalkoz- mindenekelőtt foglalkoztak a 

központi támogatással meg-
valósuló beruházásokkal, a 
Szeged, valamint a DÓMUS 
áruház építésével. Az előbbi 
készültségi foka megközelíti 
a 40 százalékot 

Eddig 66 millió forintos be-
ruházási összeget használ-
tak fel. 

Időközben azonban emel-
kedtek a majd felszerelésre 
kerülő importgépek árai. A 
minisztérium vezetői arról 
tájékoztattak, hogy a költ-
ségnövekedés közel nyolcmil-
lió forint lesz és ezt a tar-
talékalapból fedezik. 

A miniszterhelyettes elis-
meréssel szólt arról a segít-
ségről, amelyet a megyei 
párt- és tanácsi vezetők 
nyújtanak a szegedi két nagy-

Ezt az épülő levéltár föld-
szintjén alakítják ki. Ehhez 
kértek 13 millió forint állami 
támogatást. 

Foglalkoztak a megbeszé-
lésen, ismételten a régi Hun-
gária szálló épülete állaga- • 
nak megóvásával. Már több 
koordinációs megbeszélésen 
került napirendre ez a prob-
léma. Már nem halasztható 
tovább a tetőszerkezet kija-
vítása. A miniszterhelyettes 
elmondotta, hogy most dol-
gozzák ki a minisztériumban 
a szállodai rekonstrukciós 
programot. Remélik, hogy a 
VI. ötéves tervben a régi 
szegedi Hungária szálló fel-
újítására is sor kerül. Ha-
sonlóan egy MERKÚR gép-
kocsielosztó-telep létesítésére 
is, amelynek helyét már ki 
is jelölték Szegeden. 

Hangsúlyozták a megbe-
szélésen. hogy 

a minisztérium segítsévéve! 
az elmúlt evekben Jelen-
tősen fejlődött a megye és 
elsősorban Szeged keres-
kedelmi hálózata. 

Indokoltnak tartjak, hogy a 
VI. ötéves terv időszakában 
is ütemesen fejlődjön a ke-
reskedelmi hálózat 

Az idegenforgalom igényé-
nek kielégítésével kapcso-
latban is összegeitek a ta-
pasztalatokat. Megállapítot-
ták, hogy az elmúlt évben 
dinamikusan növekedett me-

árűház építéséhez. Hangsú-
vallalatnal megfelelő volt a i y o z t a , ha á tadják rendelte-
készletgazdalkodas. tésének ezt a két áruházát, 

Foglalkoztak a tanácskozás minőségi változás köVetke- , , . , , , . . 
résztvevői az idei áruellátás- zik be Szeged kereskedelmi p é n k idegenforgalma A két 
ra való' felkészülés időszerű áruellátásában. Mindjárt határátkelőhely . utasforgal-

... - , . . ma 7? CYaaalok-lral arrtollrA 
kérdeseivel. Elsosorban a hozzáfűzte azonban — é s 

nagykereskedelmi vállalatok ezzel a megyei vezetők 
árubeszerzési szerződéseinek egyetértettek —, hogy az 
helyzetével. Kérték a me- úgynevezett napi cikkeket 

árusító bolthálózat fejlesz-
tését is gyorsítani kell. A 
megyeszékhely élelmiszer-
áru-ellátásót hivatott lesz ja-
vítani a Mikszáth Kálmán 
utcában a VI. ötéves terv 
időszakában épülő ABC-
áruház, a Csemege Keres-

gyei vezetők, a minisztérium 
járjon el más tárcák veze-
tőinél, hogy az ipar vállalja 
az ütemes áruszállítást. 
Csongrád' megyében a ta-
nács a továbbiakban is ha-
tékony segítséget nyújt a 
kereskedelmi vállalatoknak a 

ma 31 szazalékkai emelke-
dett. A megyei vezetők kér-
ték, hogy a minisztérium 
ne csak a kereskedelmi ellá-
tás, a vendéglátás feladatait 
segítse megoldani. Hanem 

általában nyújtson támo-
gatást a Szegedi Ünnepi 
Hetek rendezvényeihez. 

helyi árutermelő kapacitások kedelmi Vállalat beruházásá-
feltárásához. Ez a tevékeny- ban. Megállapodtak abban a 
ség már az elmúlt évben is tanácskozáson, hogv ennek 
éreztette 'hatását, hiszen ke- a beruházásnak előkészítését 
reskedelmi vállalataink 15 kiemelten kell kezelni, hogy 
százalékkal növelték árube- már 1980-ban megkezdőd-
szerzésüket a megyében. 

A helyi ipari 
szövetkezetek 
több árut adtak 
fogyasztásra. 

Gondot okoz például a bú-
torellátásban az, hogy ,a szé-
kesfehérvári gyár nem szál-
lít gyermekszoba-berendezé-
seket, a Hajdúsági Iparmű-
vek kevesebb termék szállí-
tására kötött szerződést a 
megyei székhelyű nagyke-
reskedelmi vállalattal. Nincs 
elég zománcedény és olaj-
kályha sem. 

A tanácskozáson sorba 
vették a hálózatfejlesztés 
időszerű kérdéseit, az építő-

hessen a munka. A minisz- gj támogatást 
vállalatok, terhelyettes ígérte, hogy 
lényegesen 

megyei több célú étterem építését 
Szegeden, az Oskola utcá-
ban. 

Az ország más vidékein je-
lentős összegeket fordítanak 
az idegenforgalmi alapból 
kevésbé jelentős rendezvé-
nyek támogatására. A mi-
niszteri vezetők ígéretet, tet-
tek arra hogy megvizsgálják 
miként nyújthatnának anya-

A miniszterhelyettes és a 
támogatják az úgynevezett kíséretében levő osztályveze-

tők a délutáni órákban Sze-
geden az áruházak építését 
Makón pedig a Skála áruhá-
zat tekintették meg. 

I V e f o m cs g n m k 
Tizenegy tranzitraktárat úgyhogy az ország több 

létesített vidéken a vetőmag mint 4500 vetőmagboltja — 

Az idén a GYSEV (Győr—Sopron—Ebenfurti Vasút) több 
vonalát felújítják Ezekben a napokban Fertőboz és Balf 
között két kilométer hosszban cserélték ki a vágányokat. A 

felújítási munkát korszerű gépek végzik 

vállalat azért, hogy minél 
I ütemesebben láthassa el a 

vidéki bolthálózatot a tava-
szi vetésű növények szapo-
rító anyagával. A raktárak-
ból folyamatosan szállítják 
a boltokba az utánpótlást, 

közöttük 276 vetőmag szak-
üzlet — a tavalyinál nagyóbb 
választékkal rendelkezik. A 
nagy választék természetesen 
nem jelenti azt. hogy vala-
mennyi zöldségfajta minden 
üzletben megvásárolható. 

Javítják a minőséget 
a kohászatban 

A kohászati termékek mi-
nőségjavítására vizsgálati 
programot dolgozott ki a 
Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés megbízásából a 
Vasipari Kutató Intézet. 
Eszerint az intézet legkor-
szerűbb műszereivel négy 
nagy kohászati vállalatnál — 
Ózdi Kohászati Művek, a 
Dunai Vasmű, a Lenin Ko-
hászati Művek. Salgótarjáni 
Kohászati Üzemek — elemzi 
a technológiai hiányosságok-
ból eredő selejt előfordulá-
sának okait, s javaslatokat 
'esz megszüntetésükre. 

A kohászati termékek 
mintegy 20—25 százalékát 
exportáljuk. Ennél többet is 

eladhatnánk külföldön, eh-
hez azonban a minőség to-
vábbi javítására van szük-
ség. A gyárak felkérésére 
már eddig is sok haszn.o6 
vizsgálatot végeztek el, így 
például a Lenin Kohászati 
Művekben a golyóscsapágy-
huzaloknál előfordult pik-
kelyesedést, a hajszálnyi re-
pedések technológiai okait 
tárták fel. 

A vizsgálati program ke-
retében a hengereltáru-elő-
állitás. az acélgyártás és aa 
öntvénykészítés során keletül 
kezö selejtek előfordulásán 
nak okait elemzik. A prog-
ramot a tervek szerint az év 
végén fejezik be. 

r 


