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Jó a közérzeti az ur 
világrekcrdereinek 
Kitüntették a szovjet űrpárost 

Valerij Rjumin (balra) és Vlagyimir Ljahov, a leszállás 
utáni percekben. (Telefotó: TASZSZ—MTI—KS) 

G Moszkva (MTI) 
Vasárnap délután moszk-

vai idő szerint 15 óra 30 
perckor véget ért az űrhajó-
zás történetének eddigi leg-
hosszabb űrutazása: a Szal-
jut—6 űrállomás harmadik 
állandó személyzetének két 
tagja, Vlagyimir Ljahov és 
Valerij Rjumin a világűrben 
töltött 175 nap után szeren-
csésen földet ért a Szojuz— 
34 űrhajóval az előre meg-
adott körzetben, a kazahsztá-
ni Dzsezkazgantól 1'70 kilo-
méterre délkeletre. 

A bajkonuri űrrepülőtér 
egészségügyi központjában 
valóságos orvoshadsereg vi-
gyázza a két űrrekorder, 
Vlagyimir Ljahov és Valerij 
Rjumin perceit, az orvosok-
nak azonban nincs okuk ag-
godalomra: a két űrhajós a 
lehető legjobb állapotban 
van. már megkezdte a kisebb 
sétákat. 

A két űrhajós számára 
most mintegy kéthetes, eset-
leg csak 10 napos adaptációs 
időszak kezdődött meg, eb-
ben újra megtanulnak járni, 
ágyban aludni, földi módra 
táplálkozni. Szeptemberben 
családostól hosszabb pihenő-
re egy krím-félszigeti sza-
natóriumba utaznak. 

A 175 napos rekord-űrtar-
tózkodás során Ljahov és 
Rjumin minden eddiginél 
összetettebb tudományos-mű-
szaki és orvosbiológiai kuta-
tó programot hajtott végre. 

Űrutazásuk nem volt mentes 
a nehézségektől: mint isme-
retes. a szovjet—bolgár kö-
zös űrexpedíció tagjai a kö-
zelítő hajtómű hibája miatt 
nem tudták összekapcsolni 
űrhaj,ójukat a Szaljuttal, így 
Ljahov és Rjumin együttese 
volt az első olyan hosszú 
időn át dolgozó űrexpedíció, 
amelyet nem keresett fel lá-
togató személyzet Visszatéré-
sük előtt pedig problémát 
okozott az is. hogy a Szaljut 
különleges rádióteleszkópjá-
nak antennája beakadt az 
űrállomás felületébe. A két 
kozmonauta azonban minden 
nehézséggel megbirkózott, fe-
gyelmezetten, jól és pontosan 
hajtotta végre feladatait 

Különleges újdonsága volt 
Ljahov és Rjumin űrutazásá-
nak, hogy az űrhajózás tör-
ténetében első ízben létre-
jött a kétoldalú televíziós 
lánc: nemcsak az űrállomás-
ról közvetítettek képeket, ha-
nem — ugyancsak különle-
ges tévékészülék segítségével 
— az űrhajósok is foghatták 
a Földről külön számukra 
sugárzott adásokat 

A Szovjetunió Hőse cím-
mel, az Aranycsillaggal, Le-
nin Renddel tüntette ki a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
nácsának Elnöksége a két 
űrrekordert. Vlagyimir Lja-
hovot és Valerij Rjumint. 
Ljahov, akinek a 175 napos 
űrutazás első útja volt a vi-
lágűrben. az Űrhajós Pilóta 
címet is megkapta. 

Lázár György 
Csehszlovákiába látogat 
£ Budapest (MTI) Szocialista Köztársasághan 
Lázár György, a Magyar Lubomir Strougalnak, a 

Népköztársaság Miniszterta- „ , , „ . . „ . . 
, . . ..? . .. ,. Cseliszlovak Szocialista Koz-

nácsanak elnöke a közeli na-
pokban hivatalos, baráti lá- társaság kormánya elnöké-
togatást tesz a Csehszlovák nek meghívására. 

HUSZÁR ISTVÁN 
PRÁGÁBAN 

Huszár Istvánnak, a Mi-
nisztertanács elnökhelyette-
sének, az Országos Tervhi-
vatal elnökének vezetésével 
kedden, tegnap küldöttség 
utazott Prágába Václav Hu-
la miniszterelnök-helyettes-
nek, a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság Állami 
Tervbizottsága elnökének 
meghívására. 

LEMONDOTT AZ INDIAI 
KORMÁNY 

Hétfőn reggel lemondott 
az indiai kormány. A július 
28-án miniszterelnökké ki-
nevezett Csaran Szingh ka-
binetje rendkívüli ülésén ha-
tározta el az együttes le-
mondást. A döntés egy órá-
val a parlament alsóháza, a 

Lok Szabha ülésének meg-
nyitása előtt, és közvetlenül 
Indira Gandhi asszony be-
jelentése után született, mi-
szerint az általa vezetett In-
diai Nemzeti Kongresszus 
képviselői csoportja a kor-
mány által benyújtott bizal-
mi indítvány ellen fog sza-
vazni. 

ÍTÉLET 
A kambodzsai népi forra-

dalmi törvényszék vasárnap 
Phnom Penhben halálra és 
teljes vagyonelkobzásra ítél-
te a januárban megdöntött 
rezsim két vezetőjét, Pol Pot 
kormányfőt és leng Sary 
külügyminisztert. A jelenleg 
körözött két vádlottat a nép-
irtás bűntettében és számos 
más bűncselekményben ta-
lálták bűnösnek. 

Megyei párt-
küldöttség 

utazott 
Temesvárra 

Tegnap megyei pártkül-
dóttség utazott a romániai 
Temesvárra, a Román Kom-
munista Párt Temes megyei 
bizottságának meghívására, 
hogy részt vegyen a Román 
Szocialista Köztársaság fel-
szabadulásának 35. évfordu-
lója alkalmából rendezendő 
ünnepségeken. 

A delegáció vezetője Gyár-
fás Mihály, a megyei párt-
bizottság titkára. Tagjai: 
Vajda György, a megyei 
párt-végrehajtóbizottság tag-
ja, a Dél-magyarországi 
Áramszolgáltató Vállalat 
igazgatója és Juhász Péterné, 
a megyei pártbizottság tag-
ja. a Szegedi Ruhagyár szak-
szervezeti bizottságának tit-
kára. 

A küldöttséget a nagylaki 
határállomáson dr. Koncz 
János, a megyei pártbizott-
ság titkára, dr. Varga Dezső, 
a makói városi pártbizottság 
első titkára és dr. Forgó Ist-
ván, a makói városi tanács 
elnöke búcsúztatta. 

A határátkelőhely román 
oldalán Ilié Morodan, az 
RKP Temes megyei bizottsá-
gának titkára és Petru Moc. 
a megyei pártbizottság osz-
tályvezetője fogadta a Csong-
rád megyei pártdelegációt 
Uie Morodan üdvözlő sza-
vaira dr. Koncz János vála-
szolt 

Lakásépítés, áruellátás 
Ülést tartott a megyei tanács vb 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága tegnap, 
kedden dr. Petrik István ta-
nácselnök-helyettes vezetésé-
vel ülésezett. A testület az 
előterjesztések után megvi-
tatta és elfogadta az első fél-
évi költségvetés és fejlesztési 
alap gazdálkodásáról, a ked-
vezőtlen adottságú mezőgaz-
dasági szövetkezetek helyze-
téről, a lakosság áruellátásá-
nak javításáról szóló beszá-
molót. 

A végrehajtó bizottság át-
tekintette, hogy a tanácsi 
költségvetés és a fejlesztések 
miként alakultak az első fél-
évben. A testület megálla-
pította, hogy az 1979-re jóvá-
hagyott gazdálkodási irány-
elvek megfelelően érvénye-
sülnek. A társadalompolitikai 
szempontból kiemelt felada-
tok megoldására változatla-
nul nagy gondot fordítanak, 
és az alapvető ellátás színvo-
nala nem csökkent. A gaz-
dálkodás alkalmazkodott a 
módosult feltételekhez, ész-
revehetően lassult a beruhá-
zás üteme, ami maga után 
vonja, hogy a vállalatok, in-
tézmények többet tehetnék 
a hatékonyság javításáért. A 
költségvetésnél alapvető cél 
volt, hogy az alapfokú ellá-
tást biztosító gyermekintéz-
mények jól végezzék felada-
taikat. 

Hosszasan lehetne elemezni 
a fejlesztéseket, de a legfon-
tosabb területeken a követ-
kező a helyzet. Az 1979-re 
tervezett 2201 célcsoportos 

lakásból az elsó hat hónap-
ban 676-ba költözhettek be 
Várhatóan az év végéig 1500 
lakás építését fejezik be, ami 
99 százalékos tervteljesítést 
jelent. A lakáshoz kapcsoló-
dó létesítmények közül Sze-
geden egy 80 férőhelyes böl-
csőde, Csongrádon 12 tanter-
mes általános iskola, Vásár-
helyen négy munkahelyes or-
vosi rendelő készült el. Azon-
ban vontatottan halad a me-
gyei KÖJÁL-székház. az 
ópusztaszeri szociális otthon 
pavilonjának, a szegedi 
könyvtár-levéltár, a 624. szá-
mú szakmunkásképző, a sző-
regi, a vásárhelyi és szék-
kutasi általános iskola építé-
se. Hamarosan átadják a 
régóta épülő csongrádi ifjú-
sági házat, valamint az ásott-
halmi, kübékházi általános 
iskolát. 

A végrehajtó bizottság ha-
tározatban hívja fel a külön-
böző hiányosságok, hibák 
megszüntetésére a figyelmet. 
Mert még elég sok esetben 
tapasztalható a beruházások 
elhúzódása, a nem megfelelő 
hatékonyság.. A testület 
szükségét látja, hogy a be-
ruházások megvalósításit fo-
kozottabban kell ellenőrizni 
és alaposabban vizsgálni a 
tervezettet meghaladó költsé-
gek okát, valamint a határ-
idő-túllépéseket. A végrehaj-
tó bizottság hangsúlyozza, 
a hibák, hiányosságok esetén 
a személyi felelősségrevonást 
is kezdeményezni kell. 

A szegedi járásban tizen-

ABC-áruházaf, nemzetiségi iskolát 
avattak Magyarcsanádon 

Az idei alkotmányünnep 
bizonyára sokáig emlékezetes 
marad a makói térségben le-
vő Magyarcsanád község la-
kói számára: augusztus 19-
én, vasárnap délelőtt új is-
kolát, FORFA-típusú ABC-
áruházat avattak a község-
ben. valamint ekkor adták 
át ünnepélyes külsőségek kö-
zött rendeltetésének a fel-
újított — ifjúsági klubot, 
klubkönyvtárat, színházter-
met magába foglaló — mű-
velődési komplexumot is. 

Az avatóünnepségen jelen 
volt Erdei Istvánné, a me-
gyei pártbizottság tagja, dr. 
Perjési László, a megyei ta-
nács elnöke, dr. Varga Dezső, 
a makói városi pártbizottság 
első titkára, dr. Forgó István, 
a makói városi tanács elnö-
ke, dr. Rusz Márk, a Ma-
gyarországi Délszlávok De-
mokratikus Szövetségének el-
nöke, Márk László, a Ma-
gyarországi Románok De-
mokratikus Szövetségének el-
nöke, Ocskó Imre, a MÉSZÖV 
elnöke, valamint a községi 
szervek képviseletében Mátó 
Dezsőné párttitkár, Nagy Já-
nos tanácselnök és Rakity 
Áron, a helyi Űttörő Ter-
melőszövetkezet elnöke. 

Az áruházavatáson Nagy 
Gy. József, a Maros menti 
ÁFÉSZ elnöke üdvözölte a 
vendégeket és a község la-
kóit. Elmondta: megyei ta-
nácsi támogatás és helyi ösz-
szefogás eredményeként jött 
létre, szinte példátlanul rö-
vid idő alatt ez a FORFA-
típusú ABC-áruház. Két hó-
nap alatt készült el, építésé-
re 2,2 millió forintot fordí-
tottak és 600 ezer forintos 
árukészlettel nyitotta meg 
kapuit a község lakossága 
előtt 

Ezt követően az ÁFÉSZ-
elnök átnyújtotta a jutalmat 
azoknak, akik sokat tettek a 
létesítmény gyors felépíté-
séért, majd az új áruházat 
dr. Perjési László adta át 
rendeltetésének. 

Magyarcsanád nemzetiségi 
község, ahol magyarok, dél-
szlávok, románok békés 
egyetértésben építik a szebb 
holnapot. A most felépült is-
kola a nemzetiségi anyanyel-
vi oktatás célkitűzéseinek 

Dr. Perjési László átadja rendeltetésének az új ABC-
áruházat 

valóra váltását is szolgálja. 
A tanulók mintegy negyede 
ugyanis szerb, illetve román 
anyanyelvű. Jesity Lázár is-
kolaigazgató elmondta ünne-
pi beszédében — miután 
szerb, illetve román nyelven 
is üdvözölte a megjelenteket 
—, hogy az új iskola két év 
alatt készült el a Makói Épí-
tőipari Szövetkezet kivitele-

zésében, mintegy 4,8 millió 
forintos költséggel. 

A létesítményt a megyei 
tanács elnöke adta át ren-
deltetésének. majd az egybe-
gyűltek megtekintették az 
új iskolát. 

Végezetül felavatták a fel-
újított kulturális komplexu-
mot is. 

nyolc kedvezőtlen adottságú 
termelőszövetkezet gazdálko-
dik. A v b megvizsgálta, hogy 
ezek a szövetkezetek miként 
javíhatnák gazdálkodásukat. 
A tapasztalatok szerint ta-
valy a kedvezőtlen adottságú 
szövetkezetek termelési szín-
vonala emelkedett és a jobb 
adottságú téeszekhez lassan 
kezdenek felzárkózni A ked-
vezőtlen időjárás mellett a 
növénytermesztés esélyeit 
rontotta, hogy a termelési 
szerkezet még mindig nem 
igazodik megfelelően a talaj 
termőképességéhez, a körül-
ményekhez. Továbbra sem 
kielégítő az állattenyésztés 
jövedelmezősége. A vb hatá-
rozata szerint a kedvezőtlen 
adottságú szövetkezetek to-
vábbi fejlődése érdekében 
külön kell vizsgálni a tájkör-
zet átlaga alatti termelési és 
jövedelem-színvonalon gaz-
dálkodó szövetkezetek hely-
zetét. Külön kell meghatá-
rozni a körülmények alapos 
mérlegeléséve! az előrelépés 
lehetőségeit A testület azt is 
vizsgálta, hogy ezeknek a 
szövetkezeteknek milyen a 
szakember-ellátottsága. Saj-
nos, a javulás ellenére még 
mindig elmarad a megye 
többi szövetkezeteinek átla-
gától. 

A lakosság áruellátásának 
helyzetét vizsgálva a testület 
megállapította, hogy a me-
gye kereskedelmének leg-
fontosabb feladata az V. öt-
éves terv kereskedelempoli-
tikai célkitűzéseinek teljesí-
tése Az árukínálatot leg-
alább az eddigi színvonalon 
kell tartani, illetve több te-
rületen javítani szükséges. 

Fontos, hogy az áruellátás 
kiegyensúlyozott és bizton-
ságos legyen, figyelemmel a 
különböző társadalmi réte-
gek igényeire, a fogyasztási 
szerkezet változására, az ár-
emeléssel érintett cikkek 
kínálatára. Fokozni kell a 
piackutatást, a kereskedel-
mi szervek együttműködését. 
A lakosság- ellátásában jus-
son érvényre a termelő és 
kereskedelmi szervek nö-
vekvő politikai felelőssége is. 
Növelni kell a kereskedelmi 
dolgozók politikai és szak-
mai felkészültségét és jöve-
delmük, munkakörülmé-
nyeik javítására is nagy fi-
gyelmmel kell lenni, hogy 
csak a legfontosabbakat em-
lítsük. 

Szakszervezeti 
megbeszélés 

Gáspár Sándor, a SZOT 
főtitkára kedden fogadta 
Marcelino Camachot, a spa-
nyol munkásbizottságok 
szakszervezeti szövetségének 
(CCOO) hazánkban tartóz-
kodó főtitkárát. A szívélyes, 
baráti légkörű találkozón a 
SZOT és a CCOO vezetői 
tájékoztatták egymást orszá-
gaik szakszervezeti mozgal-
mának helyzetéről, aktuális 
feladatairól. 

Konferencia az ellenőrzés szerepéről 
A Szervezési és Vezetési 

Tudományos Társaság ellen-
őrzési munkabizottsága és az 
SZVT Csongrád megyei szer-
vezete rendezésében négyna-
pos tanácskozás kezdődött 
tegnap, kedden Szegeden, a 
Technika Házában. 

Az L Nyári Ellenőrzési 
Akadémia elnevezésű orszá-
gos konferencia kettős célt 
szolgál. Egyrészt a gazdaság-
irányításban és az ellenőrzés-
ben dolgozó szakembereknek 
fórumot ad a tapasztalatok 
cseréjére, s az érdeklődés 
homlokterébe állítja a belső 
ellenőrzés szakmailag és er-
kölcsileg egyaránt nagy fe-
lelősséget jelentő munkáját. 
Másrészt a vállalati belső 

ellenőrzés gyakorlati problé-
máinak vizsgálatával segítsé-
get nyújt az ellenőrzés ha-
tékonyságának növeléséhez. 

Az I. Nyári Ellenőrzési 
Akadémia megnyitóját Bes-
senyei Zsolt, a Szervezési és 
Vezetési Tudományos Egye-
sület Csongrád megyei szer-
vezetének elnökhelyettese 
tartotta. Köszöntötte a meg-
nyitó résztvevőit, köztük az 
elnökségben helyet foglaló 
dr. Györffy Lászlót. az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának osztályvezető-
helyettesét, Berta Istvánt, a 
városi pártbizottság titkárát 
és dr. Petrik Istvánt, a 
Csongrád megyei tanács el-
nökhelyettesét. Bessenyei 
Zsolt többek közt utalt arra. 

hogy a gazdasági célkitűzé-
sek végrehajtása megkövete-
li az ellenőrzés eredményes-
ségének növelését. Ennek se-
gítése érdekében rendszeres-
sé kívánják tenni az ellenőr-
zés kérdéseivel foglalkozó 
konferenciákat. 

Ezután Valkó Márton, az 
SZVT országos társelnöke 
beszélt a vezetés és az el-
lenőrzés kapcsolatának idő-
szerű kérdéseiről, majd Hor-
váth Gyula. a Pénzügymi-
nisztérium Bevételi Főigaz-
gatósága területi igazgatósá-
gának vezetője az ellenőrzés 
általános politikai feladatai-
val foglalkozott. 

Az I. Nyári Ellenőrzési 
Akadémia négy munkanapi-
ján hét előadás hangzik eL 
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