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Üdvözlő 
táviratok 

Május elseje, a munkás-
szolidaritás és az interna-
cionalizmus nagy ünnepe al-
kalmából a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Csongrád 
megyei bizottsága és Csong-
rád megye tanácsa nevében 
üdvözlő táviratot küldtek 
Odessza terület párt- és ta-
nácsi vezetőinek, dolgozói-
nak. Hasonló táviratot küld-
tek Lódzba, Űj vidékre és 
Temesvárra. Ezekben is elv-
társi szívélyességgel köszön-
tötték Csongrád megye test-
vérmegyéinek dolgozóit. 

Kitüntetések, 
elismerések 

Kiváló a Tervező Szövetkezet 
Elüzem az I. Posta 

és a hálózatépítő üzem 

Ovoiaavaló 
Kiszomboron 

Május elseje közelgő ünne-
pe alkalmából több mint 
hatmillió forint költséggel 
épült, 1300 négyzetméter 
alapterületű, nyolc jól felsze- cialista munkaverseny ered-

ményeiről. A Kiváló Szövet-

A Szegedi Tervező Szövet-
kezet az elmúlt gazdasági év 
eredményei alapján, az ipari 
szövetkezetek között meghir-
detett munkaversenyben el-
nyerte a Kiváló Szövetkezet 
címet. Ebből az alkalomból 
ünnepi közgyűlést tartottak 
vasárnap délben, a Tisza-
szálló hangversenytermében. 

Az összejövetelen részt vett 
Rácz Lajos, a megyei párt-
bizottság tagja és dr. Veres 
Ferenc, a városi pártbizott-
ság munkatársa is. Ott volt 
Tóth László, az ipari szövet-
kezetek pártbizottságának 
titkára és Szalóki László, a 
jászberényi városi tanács el-
nökhelyettese. 

Nádor László pártt i tkár 
megnyitója után Márta Jó-
zsef elnök tájékoztatott az el-
múlt gazdasági év és a sző-

reit foglalkoztatóteremmel 
rendelkező óvodát avattak 
Kiszomboron. 

Az eseményen jelen volt 
többek között Sarró Ferenc, 
a makói városi pártbizottság 
ti tkára és dr. Forgó István, 
a makói városi tanács elnö-
ke is. 

Avatóbeszédet dr. Perjést 
László, a Csongrád megyei 
tanács elnöke mondott. 

Puja Frigyes 
Thaiföldre és 
Indonéziába 
utazott 

Puja Frigyes külügymi-
niszter vasárnap — hivatalos 
látogatásra — Thaiföldre és 
Indonéziába utazot t Bú-
csúztatására a Ferihegyi re-
pülőtéren megjelent Vudhi 
Chuchom, a Thaiföldi Ki-
rályság, és Imrad Idris, az 
Indonéz Köztársaság buda-
pesti nagykövete Is. 

kezet kitüntető oklevelet 
Horváth János, a KISZÖV 
elnöke nyújtotta át a szövet-
kezet elnökének. Az ünnepi 
közgyűlésen Koltai Ernő mű-
szaki osztályvezető a Kiváló 
Munkáért miniszteri kitünte-
tést, két dolgozó a Szövetke-
zet Kiváló Dolgozója kitün-
tetést vette át. Hét szocialis-
ta brigád kitüntető oklevelet 
és jutalmat, ötven dolgozó 
jutalmat kapott. 

* 

A Szegedi Postaigazgató-
ság hálózatépítő üzemének 
dolgozói munkájuk elismeré-
seként elnyerték a Kiváló 
Üzem címet. Az ünnepséget 
tegnap, vasárnap délelőtt tar-
tották meg Szegeden, a Kék 
Csillag étteremben. A megje-
lenteket Pancza István szb-
titkár köszöntötte. Az ünnep-
ségen részt vett dr. Schmidt 
József, a városi pártbizott-
ság osztályvezető-helyettese 
és Fábián Pál, a Szegedi 
Postaigazgatóság műszaki 
igazgatóhelyettese. 

Petendi János üzemvezető 
beszámolt azokról az ered-
ményekről, melyek után is-

mételten elnyerték a Kiváló 
Üzem címet. Ezután sor ke-
rült a kitüntetések és jutal-
mak átadására Az üzem dol-
gozói közül heten megkapták 
a Kiváló Dolgozó kitüntetést 
A Szakma I f jú Mestere címet 
nyert Kószó Antal Dénes; a 
Törekvés szocialista brigád 
igazgatói és szakszervezeti 
tanácsi dicséretben reszesült. * 

A megyeszékhely centru-
mában levő postahivatal, az 
I. Posta dolgozói a posta-
igazgatóság tanácskozótermé-
ben tartották ünnepségüket. 
Kiss János hivatalvezető kö-
szöntötte a vendégeket, kö-
zöttük Vajas Józsefnét, a vá-
rosi pártbizottság osztályve-
zető-helyettesét és Keresztes 
Mihályt, a postaigazgatóság 
szakszervezeti tanácsának tit-
kárát. Beszámolójában külön 
kiemelte a szocialista brigá-
dok tevékenységét, amelyek 
nagymértékben hozzájárultak 
a Kiváló Hivatal cím elnye-
réséhez. 

Dr. Lénárt László, a Sze-
gedi Postaigazgatóság forgal-
mi igazgatóhelyettese a ki-
tüntető cím átnyújtása után 
18 postásnak adta át a Kiváló 
Dolgozó kitüntetést. A Szak-
ma I f jú Mestere címet kap-
ta : Birgés Ilona, Lovas Edit 
és Vitykóné Kurucsai Ágnes. 

Gazdag ünnepi program Szege 
W órakor nagygyűlés a Széchenyi téren 

ür. Korom Mihály beszól 
Ünnepi díszbe öltözött a város. Kicsino-

sították a parkokat és a virágoskerteket 
Városszerte fellobogózták és impozáns fel-
iratokkal díszítették az épületek homlok-
zatát. 

A munkásosztály nemzetközi ünnepét 
gazdag és változatos programmal köszön-
tik Szegeden is. Kedden reggel 6 és 8 óra 
között városszerte három zenekar ad zenés 
ébresztőt. Fél 9-től gyülekezőhelyeken ta-
lálkoznak az üzemek, a vállalatok és az 
intézmények dolgozói, és együtt vonulnak 
az ünnepi nagygyűlésre. 

A nagygyűlés délelőtt 10 órakor kezdő-
dik a Széchenyi téren. Dr. Korom Mihály, 
az MSZMP Központi Bizottságának titkára 
mond beszédet. (Amennyiben a nagygyűlés 
ideje alatt esne az eső, a Szabadság 
filmszínházban rendeznek ünnepséget.) 

Az ünnepi nagygyűlés után a részt vevők 
átsétálhatnak az újszegedi ligetbe, ahol 
majálison tölthetik az időt. Délután 3 óra-
kor kulturális program kezdődik az újsze-

gedi szabadtéri színpadon. Május elsején 
— az idén először — kinyit az újszegedi 
Vidám Park is. 

Május elseje megünneplésére a hagyomá-
nyokhoz híven készültek fel a szegedi já-
rásban is. Sándoríalván ma, hétfőn elkez-
dődik az ünnepségsorozat, hiszen az idei 
május elseje csaknem egybeesik a nagy-
község alapításának százéves évforduló-
jával. A járás községeiben több helyen is 
zenés ébresztővel kezdik a napot, majd a 
termelőszövetkezetek, az üzemek és az in-
tézmények dolgozói felvonulással köszöntik 
a munkásosztály nemzetközi ünnepét Az 
ünnepi nagygyűlések után majálison szó-
rakozhatnak és pihenhetnek a dolgozók. 
Ásotthalmon. Rúzsán, Zsombón az erdei 
pihenőparkban. Kisteleken az Árpád feje-
delem Gimnázium mellett, Ópusztaszeren 
pedig az Árpád-ligetben lesz vidám, játé-
kos műsor. A délutánt csaknem minden 
községben vetélkedők, labdajátékok és tré-
fás sportversenyek teszik érdekessé. 

Tanyák helyén termőföld 
Hasznosítják már a volt kisvasút területét 

szüntetett — a várost a ta-
nyákkal összekötő — kis-
vasút felszámolt nyomvona-
lát és az odavivő utakat 
hogyan hasznosították az 

A tanyák jövője akkor hivatal folyamatosan figye-
kezdett hanyatlani a szege- lemmel kísérte és szorgal-
di járásban, amikor az ot- mazta a haszontalanná vált 
tani lakosság sorában egy- tanyák lebontását. Felszá-
re tőben öregedtek meg és moíásukat építési hatósági 
költöztek be a községekbe. A feladattá tette. A Csongrád érdekelt községek, gazdasá-
fiatalok viszont, amint ön- megyei tanács végrehajtó bi- gok? A szegedi járásban 13 
állóan megállhattak a lá- zottsága ugyanis — megyei ezer 402 tanya van, amely-
bukon, azonnal hátat fordí- tapasztalatok birtokéban — bői a romosak, düledezők 
tottak a tanyáknak és nem határozatot hozott a romos száma 688. Elbontási hatá-
is kívántak oda vissza- tanyák lebontására, a fel- rozatot 650-re adtak ki és 
menni. Ez a folyamat tar t szabaduló területek mező-
napjainkban is, s a lakat- gazdasági hasznosítására 
lanná. majd romossá, dü-
ledezővá vált tanyák útban 
vannak. Népgazdasági ér-
dek, hogy azokat lebontsák 
és átadják helyüket a me-
zőgazdasági nagyüzemeknek. 

Az utóbbi három évben 
a szegedi járási tanácsi 

1978. december végéig. 
Mi történt azóta a romos 

tanyák dolgában? Erről tá-
jékoztatta a járási tanácsi 
hivatal vezetője az MSZMP 
szegedi járási végrehajtó bi-
zottságot, valamint arról: az 
1975. szeptember 1-től meg-

Teraszos vendéglátás 
Készülődés a szezonra — Több férőhely, 

nagyobb forgalom 

Molnárok utcája 
Két háztömbnyire az épülő ú j hídtól, tehát tulajdon-

képpen a városközpont közelében, olyan csendes, szinte 
falusias utcát örökített meg fotóriporterünk, amelyről talán 
meg sem mondanánk, hogy Szegeden található, ha nevéről 
nem tudnánk: valaha a molnárok utcája volt. Vagy mégis? 
Következtethetünk a földszintes házsor mögül „pipiskedő" 
tízemeletesekből, netán a kép előterét elfoglaló földkupac-
b ó l ? ! . . . A Molnár utca mégiscsak jellemző erre a városra? 

A szegediek sok helyütt gezniük. A teraszokkal te- ról szóljunk néhány 
gyakran emlegették: több hát jórészt a lakosság, a fo- melynek Klauzál téri szár-
presszó és étterem előtt — gyasztók érdekeit hivatottak nya több mint három hóna-
mellett nyithatnának teraszt szolgálni a vendéglátósok, s pig zárva volt a vendégek 
a vendéglátás hivatásos szak- ma már igazán nem panasz- előtt. Ez idő alatt a HUN-
emberei. Mert azt a laiku- kodhatunk. Ha nem is a GARHOTELS karbantartó 
sok is tudják — s kisebb- párizsi Champs-Élysées, de üzeme jelentős felújítási 
nagyobb mértékben ki ne Budapest belvárosának han- munkálatokat végzett a he-
értene a vendéglátáshoz? — gulata „fülöncsíphető" Sze- lyiségben: kicserélték az el-
a teraszokkal ugyancsak geden is. A napokban a Ká- aggot víz- és elektromos há-
megnövelhető a cukrászdák rász utcán is feltűnt egy lózatot, korszerűsítették a 
és a vendéglők, jobbára terasz: a Csongrád megyei kiszolgáló- és kisegítő ré-
szűkös alapterülete. Több Vendéglátó Válalat nemrég szeket, a szociális helyisé-
embernek jut így hely az felújított Korzó-Imbisz üz- geket, a raktárakat, kedve-
asztalok mellett, s ezt a lete előt t A járda szintjéig zőbb munkafeltételeket te-
szempontot — különösen az emelt dobogón, a KSZV új - remtve a dolgozók részére, 
idegenforgalmi szezonban szegedi gyárának mosható Változott a vendégtér is, 
luxus lenne figyelmen kívül ponyvája alatt 36 embernek mert ú j mellékhelyiségeket 
hagyni. Előnye a terasznak, jut ülőhely. Hasonló, 12 mé- alakítottak ki, s nem hiány-
hogy itt jó levegőn üldögél- ter hosszú, ugyancsak fedett, zik most már a cukrászdá-
het, cseveghet csemegézhet, s ingen hangulatos teraszt ból a ruhatár sem. A fala-
iszogathat az ember. S ha kapott a Jégkunyhó, 30 em- kat kifestették, a függönyö-
mindezen örömök ellenére is bernek biztosít ülőhelyet A ket kicserélték, a kiszolgáló-
unatkozna, hát ott az utca két terasz a csővázzal, a pultokat márványtetővel bo-
forgataga, a kinti nyüzsgés- dobogóval, a bútorral és a rították. Az átalakítás-felújí-
ben mindig bőven akad lát- ponyvával együtt összesen 
ni való. Kedvez a terasz a 120 ezer forintjába került a 
babakocsival közlekedő, kis- vendéglátó vállalatnak. A v . , 
gyerekekkel sétáló szülők- költségek jóval magasabbak visszatérve a 
nek, nagyszülőknek is. lennének, ha a KSZV nem r o K n o z -

A vendéglátásban dolgozók így, reklámáron adta volna 
sem ellenségei a presszókat, a ponyvákat. A város la-

357 tanyát bontottak le ed-
dig. A tulajdonjog rende-
zetlensége, -isztázatljnsága 
miatt az elsí fokú építé-
si hatóság 38 tanyára nem 
tudott még kiadni elbontá-
si határozatot, 293 romos 
tanya felszámolását pedig 
meggátolta a törvényes időn 
belüli fellebbezési eljárás, 
illetve az, hogy idős, beteg 
tanyatulajdonosoknak sem 
erejük, sem anyagi lehető-
ségük nincs a lebontáshoz. 

A területileg illetékes és 
érdekelt téeszektől és szak-
szövetkezetektől elvárható 
pedig ebben a kérdésben az 
aktívabb segítség, jóllehet 
a lebontáshoz, a tanyák kö-
rüli hatalmas fák gyökerei-
nek felszakításához nem 
rendelkeznek megfelelő gé-

tás költsége több mint más-
fél millió forintot tett ki. 

kiinduló so-
június 15-re elké-

szül az ú j Hungária terasza 
is, az étterem Tisza-parti 

éttermeket kibővítő megöl- kossága bizonyára örömmel ° l d a l a t d l . s z l t l .™ajd/ A P a -tikusán irányítható naper-
nyők — gombák — alatt 
száznegyvenen foglalhatnak 

dásnak hiszen ha több a fogadja a vendéglátó válla-
vendég, nagyobb a forga- la t újdonságait, melyeknek 
lom, több pénz kerül a vál- megvalósításához segítségül . , , ,, . , . 
lalati kasszába és a felszol- szolgált a KSZV dicséretes az asztaloknál helyet, a leg-
gálók, a konyhában, a pul- „gesztusa" is. hatásosabb „dnszlet itt a 
tok mögött sürgölödők zse- A „teraszos vendéglátás- ^ A

m J " g g ^ 
bébe is. Az öröm azért szá- ról" szólva nem mehetünk 

i mukra nem egészen „felhőt- tovább anélkül, hogy ne be- , , , . . 
len", hiszen „teraszos idó- szélnénk a szegediek talán zon

:
r_al a városba latogato 

szakban" jóval, netán kilo- legkedveltebb teraszáról, a 

nek Szegeden a nyári sze-

turisták fogadására. Kezde-
méterekkel többe t" kell a Virág cukrászdáéról. A Klau- m é " y e z é s e j , k a z ° n b a n n e m ' 
felszolgálóknak gyalogolniuk, zál téri szabadtéri cukrászda 
s eközben a megrakott tál- nélkül aligha tudnánk már 
cákkal, tányérhegyekkel a nyarat elképzelni, 
zsonglőrmutatványokat vé- mégis a „klasszikus" Virág-

osak az idegenek, hanem a 
város lakóinak érdekeit is 

Most s z o l g á l j a k -
Ladányi Zsuzsa 

szót, peckel. A romos tanyák na-
gyobb része gyenge termő-

. helyi adottságú téeszek te-
rületén van, éppen ezért 
anyagi megterhelést okoz 
nekik a lebontással, a fel-
számolással járó művelés-
be vétel. Mindezek ismere-
tében mégis tovább kell 
szorgalmazni a hatósági in-
tézkedések végrehaj tását 

A volt tanyai kisvasút 
nyomvonalának felszedésé-
vel, ú j utak kialakításával 
34 hektárnyi földet nyert 
a mezőgazdaság. A bontás és 
a terület hasznosításának 
módjai, a határidők betar-
tása egyértelműen tisztá-
zottak voltait, mégis ne-
hézkesen ment a hozzáfogás, 
majd a munkák üteme. Do-
maszék, Rúzsa, Pusztamérges 
községek voltak a kezdemé-
nyezők. 

Az idén tartott utolsó 
szemlén azt állapították meg 
az illetékes tanácsi szervek, 
hogy a volt kisvasút terü-
letének hasznosítási mun-
kálatai befejeződtek. Épü-
letek és bontásból szárma-
zó anyagok értékesítésével 
az érintett községek bevé-
tele több mint 3 millió fo-
rinttal gyarapodott. A terü-
letek hasznosításba vételé-
re — 19 ezer 631 társadal-
mi munkaóra mellett — 1 
millió 405 ezer forintot hasz-
náltak fel. A társadalmi 
munkák értéke I millió 256 
ezer forintot tesz ki. A te-
rületek hasznosítását ered-
ményező munkák e ' v ' r z é -
sáben Pusztamérges és Zá-
kányszék példásan tűnt ki. 

L. F. 

l e , a munkásosztály nemzetközi s e r e p z e i 
(AZ MSZMP KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MÁJUS ELSEIEI JELSZAVAIBÓL) 


