69. évfolyam
243. szám
1979.
október 17.,
:zerda

VILÁG P R O L E T Á R J A I , E G Y E S Ü L J E T E K !

Ara:
1,20 forint

MSZMP

SZEGED

VÍROSI

BIZOTTSÁGÁNAK

Várospolitika
lakásépítés
Ülést tartott a megyei
A megyei tanács végrehajtó bizottsága tegnap, keddén Szegeden dr.
Perjési
László tanácselnök vezetésével ülést tartott. A testület
eiőször
az előterjesztések
között több fontos kérdésben döntött. A vb, a vásárhelyi és a szentesi
városgazdálkodási vállalatok között 1,8 millió forintos t a r talékkeretet osztott szét. Mi-,
vel a vállalatok ereje nagyobb lett — lakóház-fenntartással és -felújítással foglalkoznak —, így várhatóan
a m u n k á j u k színvonala
is
tovább javul. A
szegedi
nagyáruház
beruházásának
gazdája, ahogy szokták mondani: gesztora a Komplett
Ruházati Vállalat. Azzal a
kérelemmel fordult a m e gyei tanács végrehajtó blzottságához. hogy az áruház
1980. június 30-1 befejezése
érdekében 5 millió forintos
támogatást nyújtson a t a nács
fejlesztési alapjából,
amelv kölcsönt később nvereségéből visszatérít. A vb a
támogatást megszavazta. A
közvélemény érdeklődésével
kísért építkezés eredeti. 192
millió forintos költség-előIrányzata, az árváltozások és
egvéb többletkiadások miatt
227.1 millió forintra emelkedett. A
többletköltségek
nagn résrét a beruházók saját forrásaikból fedezik.
A megyei tanács vb rendszeresen
beszámoltatia
a
városok. községek végrehaité bizottságait, tevékenvségük r ől.
Ezúttal
Csongrád
meir-e második legnagyobb
településének végrehajtó bizot+sáea. a hódmezővásárhe.
,
.
Itrt fsUVci „rfoft srífmot. dr.
Csatordai Antal tanácselnök
. őt erjesztésében a végzett

munkáról. A kérdés napirendi vitájában részt
vett
dr. Szalontai József, a vásárhelyi pártbizottság
első
titkára és a megye többi városának tanácselnöke is. A
megyei
v b megállapítása
szerint a vásárhelyi testűlet irányító, szervező, ellenőrző tevékenysége • nagyon
sokat fejlődött, a
tanácsi
munka
színvonala javult,
szélesedett a tömegkapcsolat, és az átgondolt,
nyílt
várospolitikának
látványosak az eredményei.
Hódmezővásárhely
egyik
fontos, ötödik ötéves tervi
várospolitikai programja: a
lakosság ellátásának iavítása, és mielőbb betöltse a
részleges, felsőfokú közoont
szerepkörét Ennek figyelembevételével készítette el a
vásárhelyi végrehajtó bízottság a terület fejlesztési tervét. az infrastruktúra bővítését, hatá-ozta meg a lakásépítés arányát. Az
ötéves
tervidőszak első három évében 1 ezer 406 lakás helyett
1 ezer 622 lakás éoült fel,
amelyből 467 munkáslakás.
Az idén a tervezett 626 lakással szemben 752 átadása
várható. Az ilyen nagyarányű építkezésre azért
is
szükség van, mert közel 1
eze r .600 lakárieénvlőt t r r t a nak számon Vásárhelyen.
Más területeken az eredmények azt hlzonvítlák, hogy
a vb célkitűzése helyes volt,
mert javult
a
lakosság
kommunális.
egészségügyi,
szociális és kulturális ellátása. fejlődött a szolgáltatás,
A középtávú
tervben előIrányzott vízvezetékhálózpjrfejlesztés közel 60 százaléka,
70
a
S 7 e n nyvízesatnrnázás
százaléka valósult meg az elsó bárom évben. A vízveze-

r r

Oszi munkák
Növekvő fejhozamok
Sajtótájékoztató
A szarvasmarha-tenyésztés
fejlesztésére az utóbbi években számos kormányhatározat és más intézkedés született, hatásukra gyors ütemben növekedett a tej termelés, elsősorban a hozamok 30
százalékos növelése révén. A
jelenlegi 3180 literes tehenenkénti tejtermelés a hazai
szarvasmarha-tenyésztésben
rekordnak
számít.
Ezzel
együtt nőtt az egy főre jutó
tei fogyasztás Ls, 110-ről 150
kilogrammra. Mindezt
Németh Lajos, az Országos Takarmányozási
és Állattenyésztési Felügyelőség igazgatója jelentette be keddi
sajtótájékoztatóján a MÉMben.
Hangsúlyozta,
hogy
a
szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése
mezőgazdaságunk
egyik központi feladata. A
fejlesztés alapvető feladataként jelölték meg a tejtermelés növelését, a kistermelői tehénállomány csökkenésének fékezését, és egyidejűleg a nagyüzemi állomány
növeléset. A hatarozatok nyomán a tehénállomány öszszességében az elmúlt két évben növekedett. A felvásárlási ár emelése, valamint a
többletértékesítési prémium
bevezetese ösztönzőleg hatott
a tejtermelésre és a tejfelvásárlásra. Ugyanakkor
a
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tanács

a MÉM-ben

LAPJA

Moszkvában

vb

Moszkvában tegnap, kedték-hálózat bővítéséhez
a den megkezdődött a KölGazdasági
Segíllakosság társadalmi munká- csönös
Tanácsa
végrehajtó
val is hozzájárult. De a szá- ség
92.
ülése,
les körű társadalmi összefo- bizottságának
tagállamok
ülésen
gás eredménye másutt is ta- Az
pasztaiható. Például az óvo- állandó képviselői, a kormádáknál,
ahol a férőhelyek nyok elnökhelyettesei veszszáma tovább
növekedett, nek részt: Bulgária részéről
Sajnos az Igényeket
teljes K. Zarev. Csehszlovákia rémértékben még így sem le- széről R. Rohlicek, Kuba réhet kielégíteni, mert az óvo- széről F. Braxq, LengyelorSecomski.
da kihasználtsága meghalad- szág részéről K.
ja a 120 százalékot. A bölcső- i Magvarország részéről Mardei helyek száma az elmúlt | jai József. Mongólia részéről
három évben 75-tel nőtt, d e j
a zsúfoltság továbbra
sem j
szűnt meg. A vásárhelyiek. [
örömére a közlekedés egy ú j
autóbusz-pályaudvarral
és
több járat indításával gazdagodotl. Tovább korszerűsítették az úthálózatot. Az ötödik ötéves terv
teljesítése
eddig általában
időarányos
volt, csak a lakáshoz kapcsolódó létesítményeknél
számólnak bizonyos elmaradásokkal. Sajnos a kereskedelmihálózat-fejlesztés
és
a
Tegnap Kistelek lakói ünvendéglátás színvonala elmurad a lehetőségektől.
Vég- nepellek. Megemlékeztek a
eredményben a vb várospo- község felszaoadulásának 35.
átadták a
Iitikai tevékenysége — a me- évfordulójáról;
gyei testület álláspontja sze- vezetékes gázhálózatot, és a
cint — átgondolt és nyílt, a régóta várt szolgáltatóházat.
központi célkitűzések és
a Az eseményen ott volt dr.
a körzet
helyi szükségletek szinkron- AntalJfy György,
'képviselője,
ban vannak. Igen jók azok a országgyűlési
kezdeményezések,
amelyek Szögi Béla, a megyei pártosztályvezetője,
sorún a vb* a nem
tanácsi bizottság
szervekkel együttműködött és dr. Petrik István, a megyei
tanács elnökhelyettese
és
ezáltal szebb, gazdagabb lett Szabó Lajos, a járási párta város, kedvezőbben alakul- bizottság titkára is.
tak az életfeltételek. A meA nagyközség lakói
mar
gyei tanács végrehajtó bi- régen várták azt a pillazottsága az eddigi eredmé- natot, amikor megérkezik az
nyek továbbfejlesztése érde- olcsóbb tüzelő. A DEGAZ
kében több olyan intézkedést munkásainak
lelkiismeretes
javasolt, amelyeknek célja a munkája nyomán már
kolakosság ellátásának tovább: rábban megcsapolták a bujavítása,
a
szakigazgatási dapesti fővezetéket, fogadoszervek és intézmények irá- állomásokat,
nyomascsoknyitásának fejlesztése, hogv kentőket építettek, hogy
a
csak a legfontosabb teendő- helységben gazzal túzelhesket említsük.
senek az intézmények és a
A vb megvitatta
és elfo- lakók. Először az Árpád u t gadta a lakó- és utcabizoll- cába kötötték be az olcsó
ságok választásáról,
a taná- energiát — mivel arra esik
csi irányítás
tapasztalatairól, közelebb a fővezeték
—,
s a további feladatokról
szó- maid a két 19 lakásos bérló tájékoztatót.
Ez a k/rdés házba. A tanácsháza épülete
is sok ezer embert
érint. u t á n a főutcán haladnak, á t Csongrád megyében a lakó- viszik az E5-ös út alatt is.
bizottsági szervezet kialakí- Ebben az évben
tízmillió
tása az ötvenes évek köze- forintot költenek a gáz vepére nyúlik vissza. A lakó- zetésére, s eljut maid
az
bizottsági
munkában rejlő energia a Petőfi utcán a búlehetőségek felismerése
ve- torüzletig, a Rákóczi
utcán
zette a városi tanácsokat ar- a könyvtárig
és a Kossuth
ra, hogy a bizottsági szerve- utcában az Iparcikk
Áruházet alapelveit, működését ta- zig.
nácsi rendelettel
szabályozTegnap, kedden Ott
Józák. Az idők során a lakóbi- zsef tanácselnök köszöntője
zottságok m u n k á j a sokat ja- után dr. Varga
János,
a
vujt, fontos társadalmi
ér- DÉGÁZ
igazgatója méltatdekképviseleti szereoük lett. ta az esemény jelentőségét,
s jelentős a lakóterületi po- majd Tóth János, a DÉGÁZ
litikai-mozgalmi tevékenysé- kisteleki
kirendeltségének
gük. Munkájuk
továbbfej- vezetője
meggyújtotta
a
lesztése érdekében a testület gázt. Márványtáblával
emtöbb feladatot jelölt meg.
lékeztek meg a
kistelekiek
Végül a megyei tanács vb erről az ünnepi eseményről.
a jövő évi népszámlálás előEzután az ünneplők átvokészítéséről szóló tájékoztatót
nultak a tanácsháza mellethallgatta meg.

M. Peldzse. az NDK részéről
G. Weiss. Románia részéről
P. Nicul'-scu. a Szovjetunió
részéről K. Katusén. Vietnam
részéről Huynh Tan Phat. Az
ülésen részt vesz Sz. Gligorijevics. a jugoszláv szövetségi végrehajtó tanács tagja,
Jugoszlávia állandó képviselője a KGST-nél. Részt vesz
a munkában Nyikölaj Fagygyeiev. a KGST titkára is.
Az ülésen a KGST 33. ülésszakán megjelölt feladatok-

ból származó teendőket tárgyalják meg, így a többi között a gépipari és a rádióelektronikai
együttműködés
fejlesztését. a tipizált alkatrészek gyártását, a közlekedési
együttműködésl
célprogram
megvalósításának
feladatait, a közlekedési gépipar ezzel kapcsolatos teendóit és más időszerű kérdéseket.
Az ülés csütörtökön ér véget. (MTT)

Kisteleken

szolgáltatóházat avattak

húsmarhatenyésztés nem fejlődött ilyen gyors ütemben.
A sajtótájékoztató második részében Mészáros István, a MÉM főosztályvezetője tájékoztatta az újságírókat az időszerű őszi mezőgazdasági munkák állásáról,
Mint elmondotta, az őszi árpa és a rozs vetése gyakorlatilag befejeződött. Nagyrészt elvégezték a lucerna és
más nyár végi növények vetését. Búzából a terület 43
százalékát vetették be.
A betakarítási
helyzetet
elemezve a MÉM általában
kedvezőbbnek ítéli a jelenlegi állapotot, mint az • elmúlt hetekben. Gyakorlatilag teljesen befejeződött a
napraforgó és 93 százalékban
a szója betakarítása. A hét
végére befejezik a rizs szedését is. A burgonya 91 százalékát szedték fel eddig. A
szárazság akadályozza a gépek előrehaladását, s a válogatáshoz igen sok kézi munkára van szükség. Utemszerűen folyik a cukorrépa
beMaria de Lourdes Pinta. . .
termés cukortakarítasa, a termes cuKor silgo portugál
minisztereitartalma sokkal kedvezőbb.' nők tegnap, kedden délelőtt
mint korábbi években. A fogadta a hivatalos látogagazdaságok megfelelő meny- táson Lisszabonban
tartózsilókukorica tömeg- , ,.
. „ .
,
.
„ ,
, , " kodo Púja Frigyes magyar
takartnanyról LS gondoskod- külügyminsztert. A találkotak.
zón jelen volt Gazdik Ede, a

ti térre, ahol megkoszorúziák a fölszabadító
szovjet
katonák
emlékművét:
s
adóztak Kistelek felszabadulása 35. évfordulóiának.
Kossuth utcában adták
A
^t a z
új
szolgáltatóházat,
amelyben a Kisteleki Takarékszövetkezet és a Szegedi
járási Ruházati és Szaicipar i Szövetkezet ú j helyiségét
avatták. Gyulai János, a takaréksz'övetkezet elnöke mutatta be a vendégeknek
az
ú j üzletházat. Ebben fogadi á k ezután az ügyfeleket. Az
új irodát Ocskó Imre,
a
MÉSZÖV elnöke adta át.
A Szegedi Járási és RuháSzakipari
Szövetkezet
Mti
2 3 dolgozónak biztosít munszolgáltatóházba*
kát a7
eddigi 17 helyett.
Női
az
fodrászok,
kozmetikusok,
férfifodrászok,
cipőiavítók.
férfi, és női szabók dolgoz-

nak Kisteleken, hogv elérjék és tartsák a városi szolgállatás színvonalát.
Bár
eddig is szépen dolgoztak a
kisteleki iparosok, de az ú j
épületben korszerűbb és higiénikusabb
környezetben
fogadhatják
vendégeiket
Róvá
József szövetkezeti elnök
ismertetője után Horx
'óth Já.nos. a KISZÖV elnöavatta föl az épületet,
Végül az ÁFÉSZ-klubban
Papp István, a nagyközség
párttitkára köszönte
meg
Kistelek lakói nevében
a
közreműködők segítségét. Az
új szolgái'atóházat és a laIcásokat Darvas Imre tervei
alapján a CSOMIÉP Vállalat hozta tető alá. A m u n kához 1977-ben fogta* hozzá. A lakások 8 a szolgál-'
tatóház 4.3, a takarékszövetkezeté 1.6 millió
forintba
került,

Tóth János meggyújtja a gázt az OTP-lakás tövében

Piifa Frigyest fogadta
a portugál miniszterelnök

*

Magyar Népköztársaság liszszaboni nagykövete,
A magyar külügyminiszter )
a miniszterelnökségen
tett
látogatása
előtt
Joaquim
Silva Lourenco portugál me75gazdasági ^
halászati
mi_
niszterrel folytatott megbeszélest (MTI)
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