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Á mezőgazdaság 
fejlesztéséről 

Siklóson tanácskoznak az hogy a szocializmus építésé-
európai KGST-országok me- nek jelenlegi szakaszában az 
tógazdasági és műszaki-tu- agrárértelmiség az eddiginél 
dományos egyesületeinek ve- is nagyobb társadalmi lehe-
zetői. A napirenden szereplő tőséget kapott, a falu politi-
témák: az agrártudományi kai életének, közéletének for-
egyesületek hozzájárulása az málására. 
állattenyésztés intenzívebb váncsa Jenő mezőgazdasá-
fejlesztéséhez, és az agrar- g l é s élelmezésügyi minisz-
értelmiseg társadalmi, koz- terhelyettes, a MAE elnöke a 
életi tevékenységének erősí-
tése. A tanácsskozás kedden 
plenáris üléssel kezdődött 
meg a siklósi várban. A ren-
dező szerv, a Magyar Agrár-
tudományi Egyesület nevé- m é s e a M m z e t k ö z i p i a c o n ~ 

magyar mezőgazdaság hely-
zetéről tartott előadást El-
mondotta, hogy hazánkban 
minden negyedik hektár ter-

ben Klenczner András főtit-
kár, a házigazda Baranya 
megye nevében pedig dr. 
Nagy József, a megyei párt-
bizottság első titkára köszön-
tötte az ülésen részt vevő bol-
gár, csehszlovák, lengyel, 
magyar NDK-beli és szovjet 
szakembereket valamint a 
megfigyelőként jelenlevő vi-
etnami mezőgazdászokat. 

Klenczner András főtitkár 
a többi között hangoztatta, 

jelentős részben a KGST-or-
szágokban talál gazdára. 
Előadása után nyolc külföldi 
szakembernek átnyújtotta a 
MAE aranykoszorús jelvé-
nyét az egyesületi kapcsola-
tok fejlesztése terén kifejtett 
eredményes munkájuk elis-
meréséül. 

A KGST-szakemberek szer-
dán szekcióüléseken tanács-
koznak. 

(MTI) 

Időközi 
képviselő-
választás 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa június 10-
ére a képviselői helyek meg-
üresedése miatt két ország-
gyűlési választókerületben 
időközi képviselőválasztást 
tűzött ki. 

A választást megelőző je-
lölőgyűléseket a választóke-
rületek lakosságának érdek-
lődése mellett megtartották. 
A Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának elnöksége a 
választási törvény alapján a 
képviselőjelölteket bejelen-
tette az országos választási 
elnökségnek. 

Az országos választási el-
nökség megállapította a je-
lölések törvényességét, és 
óvári Miklóst, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ját, a Központi Bizottság 
titkárát a budapesti 28. szá-
mú, dr. Végh Györgyöt, a 
Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem tanszékvezető taná-
rát a Zala megyei 10. szá-
mú országgyűlési választóke-
rület képviselőjelöltjeként 
elfogadta. (MTI) 

Esőre várnak a földeken 
Öntözik a hagymát Sándorfalván 

Fölkészülés az aratásra 
Embermagasságúra nőtt, s amit most is megéreznek a hogy alkatrészhiány nem aka-

szépen kalászol a 
szerte a határban, 
járunk, dús gabonatáblákat 
látunk. Ám a látvány csaló-
ka. Ha közelebbről megnéz-
zük, .szembetűnik, hogy rit-
ka, rosszul bokrosodott a 
vetés és sok a rövid kalász. 

Esőre várva, de nem tét-
lenül szemlélve a május vé-
gi kánikulát, javában dol-
goznak a sándorfalvi Ma-
gyar—Lengyel Barátság Tsz 
növénytermesztői. A közös 

rozs, s javítók. Biztos, ami biztos, 
amerre mondják az aratásvárók, s 

nem bízzák az időfelelősre, 
hogy aratáskor száraz legyen 
a beérő gabona — már csak 
a tavalyi keserű tapasztala-
tok okán sem. Épp ezért tel-

dályozza a munkát, s a nyolc 
nagy teljesítményű kombájn 
jól vizsgázhat a gépszemlén. 

A szegedi Felszabadulás 
Téesz elnökhelyettese, Koto-
gán Mihály elmondta, hogy 
a száraz időjárásnak némi 

jes gőzzel megkezdték a előnyét is látják. Közel ezer 
téesz Bábolna-típusú szárító-
jának karbantar tásá t 

A mihályteleki Új Élet 
Tsz-ben is sok gondot okoz 
a szárazság, elsősorban a 
fűszerpaprika-palánták síny 

gazdaság hagymatábláin mes- lik meg a csapadékhiányt, 
terséges esővel pótolják az 
oly régen várt csapadékot a 
fejlődő növényeknek. Az 
esőztető öntözéssel később 
más növényeknek is juttat-
nak vizet Sándorfalván. 

Száraz a föld; ezt jól mu-
tatta a szegedi Felszabadu-
lás Tsz „nagyfekete 16-os" 
lucernatáblája, ahol a mé-
lyen gyökerező lucerna is 
kissé hervataggá vált a nagy 
melegben, s a járvaszecskázó 
gép mögött a tarlón szürkére 
szikkadt rögök bukkantak 
elő. A száraz napok a föld-
munkagépeknek sem kedvez-
nek. Legalábbis erről pa-
naszkodnak a Fehér-tó szom-
szédságában a halastóépítés-
hez felvonult szegedi és gyu-
lai vízügyi dolgozók. 

Miközben a sándorfalvi 
Magyar—Lengyel Barátság 
Tsz öntözési szakemberei a 
szomjas földnek pótolják a 
párolgó vizet, a szerelők meg-
kezdték az aratásra való fel-
készülést a szövetkezet gép-
telepén. 

A hónap eleje óta folyó 
szerelő-javító munkálatok so-
rán a közös gazdaság 14 
kombájnját teszik alkalmas-
sá a gabona betakarítására. 
Jóllehet a mostani száraz 
időjárás azt mutatja, hogy 
nem kell a sárral küszködni, 
a növénytermesztési ágazat-
vezető, Szabados László el-
mondta, hogy az aratási fel-
készülésben a téesz lánctal-
pas traktorát is bevetésre 
készítik elő. 

Jelenleg jól tart ják a Ma-
gyar—Lengyel Barátság Tsz 
szerelői az előre meghatáro-
zott ütemet Ezúttal nem volt 
— ez idáig mindenesetre 
igaz — alkatrészhiányuk. Az 
alapos előkészítés záloga az 
is, hogy a gépek szerelői ül-
nek majd a nyeregbe. 

Az elmúlt évi aratás jócs-
kán megviselte a gépeket, 

hektárnyi területükön el tud-
ták vetni a kukoricát, napra-
forgót 

Természetesen itt is teljes 
kapacitással öntöznek, még-
pedig a kertészeti növénye-
ken kívül vizet kap a lucer-
na is, amely a korábbi hű-
vös és a mostani száraz idő 
miatt nem fejlődött eléggé. 
Mindez persze sem itt, sem 
a többi gazdaságban nem je-

Mihályteleken, teljes l e n t megnyugtató megoldást, 
hisz sokszorosára lenne szük-
ség annak a víznek, amelyet 
öntözéssel juttatnak a föl-
dekre. 

A szegedi szövetkezetben 
június 15-re tűzték ki az 
aratási szemlét, amikor raj t -
ra kész képek várják az ara-
tást. 

amelynek következtében a 
talajművelést sem tudják el-
végezni, mert a gyenge nö-
vényeket tönkreteszik a meg-
bolygatott száraz rögök. Ön-
töznek 
kapacitással, de nem csupán 
a közös gazdaság földjein, 
hanem a téesztagok háztáji 
paprikatábláin is — hét vé-
gén. 

Az aratás előtti karbantar-
tásról Kaczor Balázs elnök 
elégedetten állapította 

Tudományszervezési 
tanácskozás 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei és Szeged városi bizott-
sága a Magyar Tudományos 
Akadémia kezdeményezésé-
re, az MTA Szegedi Bioló-
giai Központja, a József At-
tila Tudományegyetem és a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem közreműködésével 
tegnap délelőtt megbeszélést 
tartott Szegeden, a biológiai 
központban. 

A megbeszélésen megje-
lent Pál Lénárd, az Orszá-
gos Műszaki Fejlesztési Bi-
zottság elnöke, dr. Polinszky 
Károly oktatási miniszter. 
dr. Simon Pál nehézipari 
miniszter, dr. Márta Ferenc, 
az MTA főtitkára. Tétényi 
Pál, a kormány tudomány-
politikai bizottságának tit-
kára, dr. Hutás Imre egész-
ségügyi miniszterhelyettes, 
Rakusz Lajos, az MSZMP 
KB munkatársa, Török Jó-
zsef, a Szeged városi pár t-
bizottság első titkára, Papp 
Gyula, a szegedi városi ta- rói és gazdasági 
nacs elnöke, dr. Alföldi La- nyékről. A minisztert elkí-
jos, a Szegedi Biológiai Köz- sérte Berta István, a városi 
pont főigazgatója, dr. An- pártbizottság titkára is. 

A tanácskozás résztvevM 

t a l f f y György, a JATE rek-
tora és dr. Petri Gábor, a 
SZOTE rektora. 

A tanácskozás résztvevőit 
dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkára köszön-
tötte, majd dr. Alföldi La-
jos, dr. Petri Gábor és dr. 
Bartók Mihály, a JATE 

jékoztatta a folyó munkák- ték dr. Koncz János, a ms-
eredmé- gyei pártbizottság titkára. 

Török József, a szegedi vá-
rosi pártbizottság első titká-
ra és dr. Antalffy György, 
a JATE rektora. 

Pál Lénárd, az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizott-
ság elnöke, dr. Csurgai La-
jos nehézipari 
lyettes és 
György, az Országos Műsza-
ki Fejlesztési Bizottság el-
nökhelyettese a Taurus sze-

Tétényi Pál. a kormány 
miniszterhe- tudománypolitikai bizottsá-
Osztrovszki gának titkára és dr. Hutás 

Imre egészségügyi minisz-
terhelyettes a délután folya-
mán felkereste a JATE Ki-

Szerveskémiai Intézetének g e d i g y a r á t k e r e s t e fel. Az b e r n e t i ] , . a i Laboratóriumát. 
üzemben dr. Tatai Hornt, a a h o l d r S z é k e l y s á n d o r g 
nagyvállalat vezérigazgatója J A T E ^ t w ^ t t s á g á n a k tit-

meg, 

vezetője fűzött szóbeli kiegé-
szítést a jelentéshez. 

A tanácskozáson a Szege-
den folytatott gyógyszer- és 

növényvédőszer-kutatások-
nak az ezzel kapcsolatos or-
szágos célprogramba való 
be-kapcsolódásának lehetősé-
geit vizsgálták meg. A sze-
gedi akadémiai és kutatóin-
tézetek vezetői tájékoztatták 
az érdekelt minisztériumok 
és országos hatáskörű szer-
vek megjelent képviselőit 
azokról a munkáikról, ame-
lyekkel véleményük szerint 
aktívan kapcsolódhatnának 
,.A gyógyszeripar, növényvé-
dő szerek, valamint a bioló-
giailag aktív vegyületek, az 
úgynevezett intermedierek 
gyártása" című központi fej-
lesztési program kutatási 
célprogramjához. 

Dr. Simon Pál nehézipari 
miniszter a délutáni órák-
ban felkereste a Dél-ma-
gyarországi Gázgyártó és 

j Szolgáltató Vállalatot, ahol 
1 dr. Varga János igazgató tá-

és Mikes Sándor, a szegedi 
üzem igazgatója fogadták, és 
tájékoztatták a vállalat 
munkájáról. 

BNV—BNV— BNV 

Tárgyalások és üzletkötések 
Kedden délelőtt ismét a 

szakemberek előtt nyitotta 
meg kapuit a tavaszi BNV, 
s a korábbi tárgyalások 
újabb üzletkötésekhez vezet-
tek. A Hűtőtechnikai Ipari 
Szövetkezet például 1,8 mil-
lió dollár értékű szerződést 
kötött iráni partnerekkel, 
vágóhidakhoz szükséges hű-
tőberendezések exportjára. 
A Budavox a bolgár 
posta képviselőivel írt 
alá megállapodást. Esze-
rint a telefongyár az 
Elektronika és a Műszer-
ipari Szövetkezet termékei 
közül még az idén távíró-
berendezéseket, átvitel-tech-
nikai eszközöket szállítanak 
a Bolgár Népköztársaságba. 

A nap folyamán a híradás-
és számítástechnikai kiállí-
tók mutat ták be újdonságai-
kat. így a moszkvai olimpiá-
ra készülő stúdiótechnikai 
berendezéseket, keverőaszta-
lokat. a Videoton R 11-es 
számítógépét, és a Híradás-
technika Ipari Szövetkezet 
mimtévé-stúdióját. 

kára, a laboratórium vezető-
je fogadta és tájékoztatta a 
vendégeket, akik ezt köve-
tően a SZOTE Központi 

* Izotópdiagnosztikai Labora-
Dr. Polinszky Károly ok- tóriumát tekintették meg. 

talási miniszter a délutáni ahol dr. Csernay László 
órákban megtekintette a egyetemi tanár fogadta a 
JATE füvészkertjét. Elkísér- vendégeket. 

Árutermelés, értékesítés 
A fogyasztási szövetkezetek gáltatásokkal. hosszú távú 

keretében jelenleg működő— termékértékesítési szerződés-
csaknem 205 ezer tagot tö- sel ösztönözze az ÁFÉSZ, 
mörítő — több mint 2500 Az ÁFÉSZ-ek keretében 
mezőgazdasági szakcsoport működő mezőgazdasági szak-
munkáját elemezte keddi csoportok erőteljes fejlődése 
ülésén a SZÖVOSZ elnöksé- az évtized elején bontakozott 
ge, s tevékenységük tovább- ki. A különféle kormányzati 
fejlesztésére hozott határoza- intézkedéseknek, valamint a 
tot. A megoldandó feladatok kistermelők érdeklődésének 
közé sorolta a szakcsoportok és az AFÉSZ-ek egyre haté-
vezetésének javítását; a kö- konyább integrációs tevé-
zös vagyon minél nagyobb kenységének köszönhetően a 
arányának közösségi beruhá-
zásokra történő felhasználá-
sát'; az ÁFÉSZ-ek és a szak-
csoportok kapcsolatrendsze-
rének belső szabályozását. Az 
elnökség hangsúlyozta, hogy 
a tagok önkéntes elhatározá-
sára építve azonos vagy ro-
kon termelőágazatokon belül 
legfeljebb 100—150 fős szak-
csoportok alakuljanak, s ter-
melésük szervesen illeszked-
jék a szövetkezetek forgal-
mazási-ellátási 
vékenységük 

szakcsoportok például a múlt 
évben mintegy 3,6 milliárd 
forint értékű mezőgazdasági 
terméket értékesítettek az 
ÁFÉSZ-eken keresztül, a cso-
portok korszerűsítésére for-
dítható közös alap eléri a 
205 millió forintot. A SZÖ-
VOSZ elnöksége megállapí-
totta, hogy a jövőben meg-
különböztetett figyelmet kell 
fordítani a galamb-, a gyü-
mölcs, valamint az export 

terveibe. Te- szempontjából jelentős nyúl-
igazodjék a tenyésztő és gyógynövény-

A szabadtéri területen bemutatkozó, szemre ls igen lát-
ványos gépek, daruk, járművek között kiemelkedik az 
EUCLID billenős teknő kocri. A Mercedes újdonsága, 18 

Délelőtt ifjúsági vezetők is hengeres, Diesel-moíorral, 420 lőe-őt képvisel és teherbíró-
meglátogatták a vásárvárost. képessége 35 tonna 

bel- és külpiaci kereslethez, termesztő szakcsoportok fej-
s ezt kedvezményekkel, szol- lesztésére. 

Napirenden: a turizmus 
A turizmus távlati fejlesz-

tési koncepciójáról tanács-
koztak keddi ülésükön az or-
szággyűlés kereskedelmi bi-
zottságának tagjai. A mar-
gitszigeti Thermál-szállóban 
délelőtt megtartott eszmecse-
rén Juhár Zoltán belkereske-
delmi államtitkár ismertette 
az utazások fejlődését, a ki-
alakult ellentmondásokat és 
a vendégforgalom várható 
alakulását. 

A számítások szerint 1990-
ig idegenforgalmi bevételeink 
várhatóan évi 9—10 százalék-
kal nőnek, s a következő év-
tized végére — 1977-es ára-
kon számolva — elérik a 20 
milliárd forintot. Az ű j szál-

lodai helyekből 10—12 ezer 
jut Budapestnek, és idény-
szállókat. nyaralóházakat épí-
tenek elsősorban a Balaton 
mellett. Pécs, Sopron, Szeged, 
Miskolc és Debrecen környé-
kén nemzetközi idegenforgal-
mi központokat alakítanak 
ki. 

A gyógyüdülőhelyeken más-
fél ezer szanatórium jellegű 
ű j hellyel számolnak. A ha-
zai turizmusnak ugyancsak 
nagy figyelmet szenteltek az 
ülés résztvevői. A távlati 
fejlesztés irányelvei szerint 
elsősorban a csoportos, szer-
vezett utazásokat kívánják 
bővíteni. 


