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Tárgyalt a Minisztertanács

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli:
a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott.
Lázár György, a Minisztertanács elnöke
tájékoztatta a kormányt Sztanko
Todorovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének hazánkban tett baráti
látogatásáról. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.
A külügyminiszter beszámolt a Varsói
Szerződés tagállamai külügyminiszteri bizottságának budapesti üléséről. A kormány
a beszámolót megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette.
A Minisztertanács megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a népgazdasági terv végrehajtásának első negyedévi
tapasztalatairól szóló jelentést. Kötelezte a
minisztereket, hogy irányító m u n k á j u k k a l
hathatósan segítsék az ez évre előirányzott feladatok tervszerű végrehajtását, a
szervezettség és a hatékonyság további fokozását.

Az igazságügy-miniszter
előterjesztése
alapján a kormány módosította a gazdasági bírságról szóló rendeletét
A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének tájékoztatóját az 1978. évi munkavédelmi helyzetről.
A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöksége tájékoztatta a Minisztertanácsot a mezőgazdasági
szövetkezetek
III. kongresszusa határozatainak
végrehajtásáról. A kormány a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.

A Minisztertanács elfogadta az Országos
Testnevelési és Sporthivatal elnökének jelentését az 1980. évi olimpiai játékokra
való felkészülés helyzetéről.
A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI)

Üiést tartott a Szeged városi
tanács végrehajtó bizottsága

Szeged megyei város tanácsának végrehajtó bizottsága
ülést tartott csütörtökön délelőtt. Papp Gyula elnökletével.
A tanács vezető testülete előterjesztéseket tárgyalt, majd
napirendre tűzte az egészségügyi osztály jelentését a szegedi fekvőbeteg-ellátásról, az egészségügyi intézmények vezetőinek meghívásával. A vb úgy döntött, hogy a fekvőbeteg-ellátás javítására részletes határozati javaslatot dolgoztat ki és tárgyal meg a közeljövőben. A továbbiakban a
vb a DÉGAZ igazgatójának, dr. Varga Jánosnak A vezetékesgáz-ellátás helyzete és a fejlesztés feladatai Szegeden
című beszámolóját vitatta meg. E napirendi pontot a testület üzemlátogatással kezdte: megtekintette a DÉGÁZ palackozóüzemét az algyői olajmezőn, m a j d a vállalat központjában folytatta ülését.
A végrehajtó bizottság tegnapi ülésérő! a két fő napirendi pontot ismertetjük.

Eredményes
gyógyítás
nagy
erőfeszítésekkel
Szegeden a gyógyító-megelöző intézményhálózat szervezetének korszerűsítését végrehajtották, és ezzel kialakult az az egységes intézmény, amely magába foglalja
a fekvőbeteg-ellátó intézetei—i - szakorvosi rendelőket,
ket,
a körzeti és üzemi rendelőket, valamint a gondozóintézeti hálózatot. Az integráció
a betegeket megkíméli
a
vizsgálatok fölösleges ismétlésétől és a pénzügyi lehetőségek
összevonásával
az
egészségügyi ellátás
hatékonysága növekszik. A szegedi kórházak együttesen 750
ággyal rendelkeznek, tizenhárom egységben. A kórházi
épületek általában
korszerútlenek. elöregedtek. Különösen áll ez az I. számú kórházra, amelynek
épületéből
várhatóan 1980 végén költöztetik ki az osztályokat a II.
sz. kórház területén épülő ú j
navilonba. További gondja az
gészségügyi ellátásnak, hogy
' kórházak műszerezettsége
uarad a követelményektől,
yenformán az egészségügyi
-/.ervezés és az egészségügyi
olgpzók helytállásán múlik
lsősorban hogy a fennálló
nehézségek
ellenére
sem
csökken a betegellátás színvonala, és eredményes gyógyítómunka folyik.
Nagy segítséget jelent Szegednek az orvostudományi
egyetem
intézményhálózata.
Az egyetem
klinikái
1332
__
ággyal rendelkeznek és az
itteni betegellátás színvonala
elismerlen magas. Jó
az
egyetem és a tanácsi intézmenyek között az együttműködés. Ugyanakkor a klinikai épületek is korszerűtlenék már és a fekvőbetegosztályok igen zsúfoltak. Az
aránylag jó műszerfelszerelés ellenére is ugyancsak jelentös erőfeszítéssel tudnak
eleget tenni a lakosság el-

várásainak. A végrehajtó bizottság úgy fogalmazott: az
orvosegyetem mindent megtesz a városban folyó gyógyítómunka színvonalának emelése érdekében. Az egyetem
ebben az ötéves tervben komoly támogatást kapott ú j
létesítmények építéséhez. 1979
végén ú j a b b gyógyítóegyséadnak át, s jelentős
geket

javulás várható a klinikai
hálózat fejlesztésében a VI.
ötéves tervben. Minden bizonnyal megépül egy
410
ágyas klinikai tömb.
Az
egyetem komoly
segítséget
nyújt továbbá Szeged egészségügyi ellátásához a szakemberképzésben. az oktató és
a tudományos m u n k a támogatásában.
A városi egészségügyi intézmények fejlesztése során
legnagyobb tétel az épülő 200
ágyas
körházi
pavilon;
amelybe az E sz. kórház osztályai települhetnek át. Az
építkezés után lehetővé válik, hogy 30-cal több legyen
s belgyógyászati ágy, m a j d
elvégezzék az I. sz. kórház
olyan mérvű felújítását, hogy
ott is zavartalanul gyógyít
hassanak 160 be'lg*yógyászati
ágyon Az újsze°edi gyermek
lehetőséi
kórház
portáján
n y í i j k a későbbiekben egy 5(
ágyas sebészeti jellegű gyer
mekpavilon építésére és a
felújítási feladatok
között
tartják számon a Pulz utcai
fertőző osztály elavult, régi
épüTetének' rekonrtr^kciójáT.

További
fejlesztések
a
gázellátásban
Szeged gázellátásában döntó fordulat volt, hogy 1974
végén befejeződött a földgázfelhasználásra
áttérés
technikai feltételeinek megteremtése. Azóta a vezetékek
mentén korlátozás
nélkül
kapcsolják be a vállalatokat
és lakótömböket a hálózatba,
A városi lakosság 16 százalékkai, a közületek 13 százalékkal, az ipari
üzemek,
vállalatok 71 százalékkal részesednek a gázfelhasználásból. 1975-ben 15,4 kilométer,
a további években 18-18 kilométer ú j gázvezeték épült,
így tavaly a gázelosztó háló» t együttesen már mintegy
400 kilométer volt Szegeden.
Az idei fejlesztési programban a DÉGÁZ megépíti
a külső körúti vezetéket, a
Csongrádi sugárúti ú j fogádótól
a
DÉGÁZ-telepig,
amely az Északi városrész és
Rókus városrész további építési ütemeinek gázellátását is
biztosítja.
A családi házas
területeken idén Ságváritelépre és Petöfitelepre vezetik
ki a földgázt
Jelenleg Szegeden 31 ezer
500 háztartási fogyasztót tartanak számon, akik közül 13
ezren fűtésre is igénybe veszik a földgázt. Az intézményi és nagyüzemi fogyasztók
száma 1375.

Szegeden
a
gázellátást,
gázszolgáltatást korszerűnek
és kielégítőnek minősítette a
végrehajtó bizottság. Elismerését fejezte ki ezért a DÉGÁZ dolgozóinak és külön
méltányolta a DÉGÁZ szocialista brigádjainak társadalmi
munkáját,
amellyel számos
gyermekintézményt és oktatási intézményt segítettek bekapcsolni a gázszolgáltatásba.
A gázellátás fejlesztésének
további lehetőségei és feladatai között számba vette a
vb, hogy 1979-ben már közel
170 millió köbméter évi gázfogyasztás szerepel a tervben,
Az idén több mint 17 milliós
beruházási keret áll rendelkezésre
a hálózatfejlesztéshez, és a következő években
folytatja a fejlesztési programot a DÉGÁZ. Nagyobb figyelem jut már Szeged peremtelepüléseire is: elkészült
a tanulmányterv Ságváritelep, Tápé, Petőfitelep, Baktó
és Hattyas
gázhálózatának
kiépítésére. A külső területeken a lakosság eddig
is
nagy aktivitást mutatott társadalmi munkára, s erre a
jövőben is szükség lesz, mert
az elvégzett földmunkák értéke hosszabb vezetékszakaszok megépítését teszi lehetővé.

L A P J A

Kádár lános látogatása
a Pajzs '79 hadgyakorlaton
A csapatok

kiválóan

Tegnap, csütörtökön ú j a b b
nehéz erőpróba, ú j a b b nagy
feladat várt a Pajzs '79 fedőnevű hadgyakorlaton ré6zt
vevő csapatokra, törzsekre. A
hadgyakorlat fontosabb eseményeit megtekintette Kádár
János, az MSZMP Központi
Bizottságának első titkára.
Ott volt dr. Maróthy
László,
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Havasi Ferenc és Korom Mihály, az MSZMP KB
titkára, Borbándi János,
a
Minisztertanács elnökhelyettese. Megjelentek a Varsói
Szerződés tagállamainak honvédelmi
miniszterei, részt
vett a gyakorlaton az egyesített fegyveres erők főparancsnoka.
Nem sokkal azután, hogy
a vendégek elfoglalták helyüket a megfigyelőponton,
robbanások füstpamacsai jelezték: folytatódik a Pajzs'79
hadgyakorlat A baráti országok katonáinak a feltételezett ellenség ellenállási vonalát kellett áttörtniük. Először a felderítő repülőgépek
pásztázták be a terepet, majd
megindult a tüzérségi előkészítés, hagyományos lövegek és sorozatvetők mértek
tűzcsapást a felderített objektumokra. A légtérben helikopterek tűntek fel, kilőtt
rakéták
hosszú
lángcsóvát
húzva „csaptak" l e a célpontra. Elfoglalták kiinduló
állásaikat a rohamra készülő
harckocsik é6 a lövészeket
szállító gépjárművek, majd a
rakétával célba juttatott robbanótöltet pillanatok
alatt
rést nyitott az ellenség legsűrűbben aláaknázott
akadályrendszerén, hogy a gyalogosok és a harci járművek
biztonságosan jussanak
át.
Gyors, pontos harcmozdulatok bizonyították, hogy a
parancsnokok nyomon követik á helyzetek változásait.
A hadgyakorlat
impozáns
pillanatai voltak az ellenség
tartalékerejének
felszámolását célzó mozzanatok.
A
különböző nemzetek katonáinak nagyfokú
együttműködését tanúsították azok a
csapatmozdulatok,
amelyekkel megkezdődött a visszavonulók üldözése. A harcosok magas fokú felkészültségét bizonyította, hogy a
feltételezett vegyi csapás leküzdése sem jelentett elháríthatatlan nehézséget.
Egy
másik ponton' hihetetlennek
tűnő gyorsasággal
szívták
magukba az üzemanyagot a
különböző harci járművek,
közben még megcsappant lőszerkészletüket is kiegészítették a gyorsan mobilizálható
töltőállomásokon.
A Pajzs '79 csütörtöki napja is a fegyvernemek óramű
precizitású
együttműködését
bizonyította, a légierők, a tüzérség éppúgy kitett
magáért, mint a gépkocsizó lövész, a műszaki alakulat katonája. vagy a korszerű harckocsi vezetője.
A hadgyakorlat
délelőtti
szakaszának
befejezését
követően a Központi
Bizottság
első titkárát köszöntötték
a
baráti országok katonái,
és
jelképes
ajándékot
nyújtottak át a vendégnek. A gyakorlat szünetében Kádár János találkozott a Varsói Szerződés tagállamainak
honvédelmi
minisztereivel,
az
egyesített fegyveres erők főparancsnokával
és törzsének
főnökével, s rrieleg szavakkal
köszöntötte
őket,
elismerés-

sel szólt
látottakról.

teljesitik

föladataikat

a

hadgyakorlaton erősödését,
harckészültségének növelését, a kölcsönös
megértést
Hangsúlyozta: a '
Varsói
Napnyugtával sem csendesedtek el a fegyverek a du- Szerződés országai nagy erőnántúli dombok között, a feszítéseket tesznek az enyharci cselekmények éjszaka hülési . folyamat és a bek®
megszilárdítása
érdekében.
is folytatódtak.
Fontos hozzájárulás e törekCsütörtökön, tegnap este a
vések sikeréhez Leonyid IlPajzs '79 főhadiszállásán vajics Brezsnyev és Carter elcsorát adtak Kádár János és
nök elkövetkezendő találkoa vendégek, a Varsói Szerzőzása, és a hadászati támadódés tagállamainak honvédelfegyverek korlátozásáról szómi miniszterei, az egyesített
ló szerződés megkötése. Hozfegyveres erők főparancsnozáfűzte, hogy ameddig foly
ka és törzsének főnöke tisztatódik a fegyverkezési haí
teletére.
sza, s nem szűnnek meg
A vacsorán Czinege Lajos háborús veszélygócok, éb
pohárkö6zöntőjében hangoz- reknek kell lennünk; továt
tatta: Az ilyen jellegű gya- kell erősítenünk a szociálist
korlat kemény munkát ad a közösség országainak egysé
törzseknek és a végrehatjó csa- gét és biztonságát
patoknak egyaránt. ElmondKádár János
pohárköszövhatjuk, hogy katonáink naelismeréssc
gyon becsületesen teljesítet- tőjében őszinte
ték a kiszabott feladatokat, s szólt arról a nagy munkára:
bár még korai lenne mérle- amely megelőzte a Pajzs '7'
get vonni teljesítményükről, gyakorlatait, és melegen gr *
annyit máris megállapítha- tulált a harci feladatok ered
tunk, hogy jó színvonalon ményes megoldásához. Ez
tettek eleget a követelmé- gyakorlat i6 bizonyítja, ho >v
nyeknek. E gyakorlat híven közös védelmi szervezetű"''.'
tükrözi a testvéri országok méltóan látja el a pártjain':
hadseregei politikai céljainak és népeink által rábízó* l
azonosságát, a honvédelem megtisztelő feladatot; hatalérdekében
végzett
közó6 mas támaszt jelent és nagv
önbizalmat ad népeinknek,
munka sikereit.
Dmitrij Usztyinov
marsall amelyeknek legfőbb igénye
és törekvése, hogy békében
tolmácsolta
Leonyid Iljics
folytathassák
szocialista,
Brezsnyevnek, az SZKP KB
kommunista
építőmunkája'főtitkárának, a Szovjetunió
Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé- kat: Hangsújyoaottan- szólt a
ge elnökének szívélyes üd- Pajas '70 gyakorlatnak arról
vözleteit
és
jókívánságait a különleges értékéről, hogv
Kádár Jánosnak, valamint a nemcsak katonáink, hanem
magyar párt és
kormány népeink között is erősíti az
többi vezetőjének.
Megelé- internacionalista testvéri egységet és együttműködést.
gedéssel szólt arról, hogy haA Varsói Szerződés szerzánk a legkedvezőbb feltétemélleket biztosította a hadgya- vezetének jelentőségét
korlat valamennyi résztvevő- tatva rámutatott: a kommuje számára, és a katonafia- nisták, a haladó és békeszerető emberek olyan világért
talok mindenütt szívélyes, küzdenek, amelyben
megmeleg fogadtatásban
része- szűnik az ember ember általi
sültek. A miniszter szólt ar- kizsákmányolása, nem leszról is, hogy a Pajzs '79 elő- nek alárendelt sorsú és elsegíti a Varsói Szerződés hadseregei fegyverbarátságának
(Folytatás a 2. oldalon.)

Bányamérők
tapasztalatcseréje
Földünk ásványkincsei kiaknázásának. a banyák megnyitásának és a biztonságos
termelésnek alapvető feltételei a megbízható geomorfológiai, geofizikai szaktérképek, amelyeket a bányamérők készítenek el. Ugyancsak
ezek a szakemberek szolgáltatnak alapadatokat a bányászattal összefüggő földnyilvántartási és
tulajdonjogi
kérdésekben is, de Sorolhatnánk azokat a feladatokat,
amelyeket a bányamérők ,,az
első kapavágástól" az üzemeltetésig elvégeznek. Szeged-Algyőn, a kőolaj- és
földgáztermelés központjában
elsősorban • üzemeltetési geodéziai problémákat kell megoldaniuk.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányamérői munkabizottsága rendezte
kétnapos
konferencián az ország több
mint száz bányamérő szakembere vett részt a Technika Házában. A XVIII. bányamérő tapasztalatcserének
nevezett tanácskozás megnyitóját dr. Feigly Béla, a

Magyar Szénbányászati Trösz
főbányamérője, az OMBKE
bányamérő munkabizottságának .elnöke tartotta. Beveze
tőjében üdvözölte a tapaszta
latcsere
résztvevőit,
majc
szólt a szakterület
sajátos
helyzetéről, problémáiról.
A konferencián
tizenegy
előadás hangzik el, amelyekben többek közt a kőolaj- és
földgázipari geodéziai-bányamérési munkáinak
iparági
szabályozásával, a bányamérés energetikai szerepével, lehetőségeivel. a gázszolgáltatással foglalkoznak.
Makk
Imre. a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat munkatársa
diavetítéssel
illusztrált előadásában azokról a geodéziai
tapasztalatokról számolt be.
amelyeket az orenburgi gázvezeték építésekor szereztek
Ma, pénteken a tapasztalatcsere résztvevői, akik közt
lengyel és iugosz'áv szakemberek is vannak a Szeged
alatti olafcészletek
kitermeléséről és a
ferdefúrásokról
hallgatnak
előadást.
majd
üzemlátogatásra indulnak a
szeged-algyői olajmezőre.

