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Ülést tartott az Ópusztaszeri Országos Emlékbízottság 
Losonczi Pálnak, az MSZMP 

Politikai Bizottsága tagjának, 
az Elnöki Tanács elnökének 
elnökletével tegnap délután 
Szegeden tartotta ülését 
az Ópusztaszeri Országos Em-
lékbizottság. A megyei tanács 
székházában dr. Komócsin 
Mihály, a megyei pártbizott-
ság első titkára, valamint dr. 
Perjést László megyei tanács-
elnök köszöntötte a magas 
rangú vendéget és a társasá-
gában érkező dr. Kornidesz 
Mihályi, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának osztály-
vezetőjét. A rövid megbeszé-
lésen részt vett dr. Koncz 
János, a megyei pártbizottság 
titkára és Szabó G. László 
megyei tanácselnök-helyet-
tes is. 

Az emlékbizottság Szabó G. 
László jelentése alapján át-
tekintette az ópusztaszeri 
Árpád-emlékmű körül épülő 
Nemzeti Emlékpark közel 
tízéves munkálatait, és állás-
foglalásával segítette a meg-
kezdett munka folytatását. 
Kiemelte azt a nagy érdek-
lődést, amely a történelmi 
emlékhely iránt nap mint 

Kongresszusi és felszabadulási 
munkaverseny 

További 
felajánlások 

Csongrád megyei Gabonaforgalmi 
és Malomipari Vállalat 

Ülésezik az országos emlékbizottság 

A paxk központi létesítmé- megerősítette: ha helyre-
nye a felszabadulási és föld- állítják a körképet, annak az 
osztási emlékmű lesz. Az ed- ópusztaszeri nemzeti emlék-
dig kiírt kétfordulós pályá- parkban van a helye, 
zat nem hozta meg a várt Az emlékpark harmadik 
eredményt, most egy meg- hangsúlyos része lesz a 
hívásos pályázatot készítenek skanzen. Elsőként a Szeged 
elő. Ettől várnak olyan alko- környéki tanyavilág jellegze-

nap megnyilvánul™— ebben F^h amely tartalmában és tes épülete készült el, az 
az évben mostanáig 50 ezerré méreteiben egyaránt érzékel- építkezés a makói hagymás-
tehető az ide látogatók szá- t e t n i tu<Jja a történelmi for- házzal, a Szentes környéki 

—' "és tényekkel a'átá- d u l b súlyát. Befejeződött a — donáti — szélmalommal, 
masztva hangsúlyozta, hogy Feszty-körkép maradmányai- a csongrádi halásztanyával és 
az emlékpark fejlesztése nak konzerválása, kezdetét a pitvarosi parasztházzal 
Csongrád megyében kezd vette a régi kép új vászonra f o " y t a t ó d : k -

történő erősítése A körkén S z á m o t a d o t t a Jelentés ar-torteno erősítése. A korkép ^ ^ h o g y á t é p í t e t t é k > 6 a é_ 
csarnokának tervezésére a lesítették az emlékműhöz ve-

közüggyé válni. Emlékeztetett 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Elnöksége április 20-i 
állásfoglalására, amely kívá-
natosnak tartja, hogy a köz-
ponti szervek erősítsék rész-
vételüket az építésben. A 
népfront állásfoglalása szor-
galmazza az anyagi föltételek 
bővítését is. 

A beszámolót követő szé-
les körű vita hozzászólói 
egyenként is egyetértésüket 
és elismerésüket fejezték ki 
a nagyszabású munka nem 
látványos, de nélkülözhetet-
len részleteinek eddigi meg-
valósításáért, és további tá-
mogatásukról biztosították az 
emlékbizottságot Elmond-
ták, számítani lehet rá, hogy 
még szélesebb körű, orszá-
gos • összefogás indul az em-
lékpark felépítésére. Szeged 
városa is szeretne hozzájá-
rulni, Öpusztaszer közelsége 
és a város lakóinak növek-
vő érdeklődése egyaránt er-
re készteti. A vitában föl-

A vállalat dolgozói 
munkásgyűléseken ós bri-
gádértekezleteken döntöt-
tek vállalásaikról. Ál-
talánosságban megálla-
pították, hogy szükség van 
a partnereikkel való kapcso-
lat javítására, az aktív 
együttműködés fokozására, 
ami tulajdonképpen annyit 
is jelent, hogy a mezőgaz-
dasági szövetkezetek termé-
nyeit azonnal felvásárolják, 
s gondolnak az állattenyész-
tés takarmányszükségletének 
maradéktalan kielégítésére is. 

Konkrétan a következőket 
vállalják: „Jobban kihasz-
náljuk termelőberendezésein-
ket; növeljük az egy mun-
kaórára jutó teljesítést; meg-
óvjuk a tárolt gabona minő-

ségét; 1979 második félévé, 
ben megtakarítunk 200 me-
gawattóra villamos áramot; 
javítjuk a szállítás szerve-
zettségét. kielégítjük a ke-
resletet Ezt elsősorban a 
keveréktakarmány gyártás-
technológiai fegyelmének szi-
gorításával érjük el. ami 
egyben a veszteség csökke-
nését és a minőség javulá-
sát is eredményezi." 

A gabonaipari dolgozók vál-
lalása tartalmaz egy figye-
lemre méltó passzust: „A 
mezőgazdasági üzemek köz-
zétették állásfoglalásukat és 

munkaverseny-vállalásai-
kat, kollektívánk előtt ezek 
ismertek. Ezek szellemében, 
ezeknek a vállalásoknak a 
sikeréért kell tevékenyked-
nünk. a cél ugyanis közös." 

Csongrád megye/ Vendéglátó 
Vállalat 

a Csongrád megyei Tervező utat , parkolóhelyeket és szólalt Hantos Mihály, a me-
Vállalatot, építésére a DE- autóbuszfordulót alakítottak 
LÉP-et kérték föl. Az emlék- és az emlékpark külső te-

rületén befejeződött a terep-bizottság korábbi álláspont-
ját a Hazafias Népfront Or. 
szágos Elnöksége időközben 

Enyedi Zoltán felvételei 

Az ópusztaszeri Árpád-emlékműnél 

rendezés, ősszel elkezdődhet 
a nagyszabású fásítási prog-
ram megvalósítása is. A ter-
vek szerint 50 ezer értékes 
fát és 10 ezer cserjét ültet-
nek el. Fölépült a gondnok-
ság tájba illeszkedő háza, a 
kisteleki ÁFÉSZ megrendel-
te a vendéglátást szolgáló 
épületek terveit, folyamatban 
van a terület vízellátásának 
és vízelvezetésének a kiépíté-
se is. 

Az eddig elvégzett munka 
biztos alapot teremt a ko-
rábbi tervek céltudatos meg-
valósításához. Részletezte a 
jelentés azt a széles körű tár-
isadalmi összefogást, amellyel 
tervezőkollektívák, szocialista 
brigádok, megyei és országos 
szervek, különféle testületek 
segítették a történelmi em-
lékhely építését. Az emlék-
bizottság elismerését és kö-
szönetét fejezte ki mindazon 
országos testületeknek, főha-
tóságoknak, helyi, területi 
szerveknek, szervezeteknek, 
intézményeknek, üzemeknek 
és vállalatoknak, amelyek 
már az eddigiek során is te-
vékenyen járultak hozzá az 
elképzelések valóra váltásá-
hoz, a konkrét építőmunka 
sikeréhez. A következő évek 
közvetlen föladatai között 
első helyen az emlékmű és 
a körkép csarnoka, illetve a 
skanzen bővítése szerepel. A 
mezőgazdasági eszközök be-
mutatásához géptároló színe-
ket, építenek, napirendre ke-
rült a díszes bejárati kapu 
elkészítése is. Ezt az utóbbit 
képzőművészek és építészek 
együttes munkájával szeret-
nék megvalósítani. 

gyei tanács nyugalmazott el-
nökhelyettese, Kuru.cz D. Ist-
ván festőművész, Rakoncztiy 
Zoltán, az Országos Környe-
zet- és Természetvédelmi Hi-
vatal elnökhelyettese, Szilá-
gyi Lajos építésügyi és vá-
rosfejlesztési miniszterhe-
lyettes, Váncsa Jenő mező-
gazdasági és élelmezésügyi 
miniszterhelyettes, dr. Kor-
nidesz Mihály, dr. Koncz Já-
nos, Papp Gyula szegedi ta-
nácselnök és dr. Verő Gá-
bor, a Kulturális Miniszté-
rium főosztályvezető-helyet-
tese is. A vita összefoglaló-
jában az emlékbizottság el-
nöke, Losonczi Pál ismét azt 
hangsúlyozta, hogy köszöne-
tet érdemelnek az emlék-
park építői és örömmel fo-
gadják minden jó szándékú, 
segíteni kész állampolgárunk 

közreműködését 
* 

A délutáni órákban Loson-
czi Pál és az emlékbizottság 
néhány tagja megyei párt-
ás tanácsi vezetők társaságá-
ban megtekintette az ópusz-
taszeri nemzeti emlékpark-
ban az épülő skanzent és a 
romkertet. Dr. Trogmayer 
Ottó, a megyei múzeumok 
igazgatója kalauzolta őket. A 
látogatást követően az Elnö-
ki Tanács elnöke visszauta-
zott a fővárosba. A megye-
határon dr. Komócsin Mi-
hály és dr. Perjési László 
búcsúzott tőle megyénk la-
kossága nevében. 

* 

Dr. Kornidesz Mihály, az 
MSZMP KB osztályvezetője 
tegnap délután dr. Koncz 
Jánosnak, a megyei pártbi-
zottság titkárának kíséreté-
ben megtekintette a XX. Sze-
gedi Nyári Tárlatot a Móra 
Ferenc Múzeum Horváth Mi-
hály utcai Képtárában. 

A Csongrád megyei Ven-
déglátó Vállalat szocialis+a 
brigádjai Szegeden tartott 
rr.unkásgvűlésükön határoz-
ták el, hogy csatlakoznak a 
munkaversenyhez. Vállalták, 
hogy növelik az ételválaszté-
kot — azon belül is az alacso-
nyabb anyaghányadú, ' egy-
szerűbb elkészítési!, ennek 
következtében tehát olcsób-
ban is árusítható ételek ará-
nyát —, arra törekednek, 
hogy növekedjék az előfize-
téses étkeztetésben részt ve-
vők száma, egyben jai'uljon 
az ételek, a felszolgálás mi-
nősége. Ahol erre igény mu-
tatkozik — az úgynevezett 
melegkonyhás egységekben 
—, megszervezik az előfizeté-
ses vaesoraszolgáltatást. 

A cukrászkészítmények kö-
rén belül növeli., ez olcsóbb 

nyersanyagból előállított — 
és ennek következtében ol-
csóbban is árusítható — ter-
mékek arányát. 

Még nagyobb hangsúlyt 
fordítanak az energiával való 
takarékosságra. Ésszerűségi 
szempontok figyelembevéte-
lével módosítják az üzletek 
— portálok, kirakatok —, va-
lamint a kiszolgáló helyisé-
gek megvilágításának mérté-
két, nagy fogyasztású elekt-
romos gépeket csak a csúcs-
forgalom időszakában üze-
meltetnek. Általában az egész 
hálózatban a takarékosan 
hasznosítható elektromos gé-
pek használatára törekednek, 
az eddiginél gyorsabban ki-
javítva azokat az üzemhibá-
kat, amelyek a korábbiak-
ban túlzott áramfogyasztást 
okoztak. 

larinált paprika 
A Szegedi Konzervgyárban jelenleg négy zöldségfélét 

dolgoznak föl nagyobb mennyiségben. Zöldbabot — amely-
ből a terv 160 vagon —, uborkát raknak el savanyúság-
nak 150 vagonnal, s most készítik az egyik legfinomabb 
savanyúságot, a szeletelt vastag húsú cecei zöldpaprikát, 
amelyet marinál t eljárással tartósítanak. A paradicsom 
hosszabb ideig munká t ad a szegedi gyár dolgozóinak, hi-
szen összesen 4200 vagonnal várnak. A paradicsomból kö-
rülbelül 400 vagornal lecsóhoz kevernek, a többit, illetve 
annak nagyobb részét sűr í tményként értékesítik majd . Az 
ú j paradicsomfeldolgozó üzemben az ötliteres üvegeket 
töltő és lezáró automatasor teljes kapacitással dolgozik, 
de nagyon vár ják, hogy megindul janak a kisebb üvegeket 
és dobozokat töltő szalagok is. Képünkön: Üvegekbe rak-
ják a marinált paprikát . 


