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Havi előfizetési díj: 43 forint 
Ára: 1.80 forint 

Áz ipar napja 
a tavaszi vásáron 

Megyei és szegedi vezetők a BNV-n 

E n y o d l Z o l t á n f ö l v é t e l e 

Nemcsak a kiállított termékekkel, hanem a fejlesztési elgondolásokkal is megismerked-
tek a megyei és a szegedi pártbizottság vezetői a Taurus standjánál. 

Megyénk iparában sokkal pontoktól vezetve. Mindjárt semmiféle szennyezőanyag 
inkába dominál a fogyasztó- a Taurus Gumiipari Vállalat nem kerül ki egyetlen gyá-
si, semmint a beruházási ja- s tandján kiderült ez, hiszen runkból, telepünkről sem. 
vak gyártása. Ez magyaráz- Deák Ágnestől, a vállalat Vegyiüzemről beszélve ez 
za, hogy ilyenkor, a tavaszi szegedi gyárának műszaki nem is olyan jelentéktelen 
BNV-n aránylag kevesebb igazgatójától nyomban arról körülmény, 
vállalatunk, ipari szövetkeze- érdeklődtek: milyen keresle- Több más kiállítási tár-
tünk termékei láthatóak a tet tapasztalnak a kiállított, gyalóban is kaptak olyan 
kiállítási területen, mint az s a vásáron nem szereplő természetű tájékoztatást a 
őszi vásáron. De persze termékeik iránt. Csakhamar Szegedről érkezett látogatók, 
unatkozni azért nem kell, ki is derült : egyik legújabb amelyek lényegét így foglal-
még ha elsősorban Csöng- gyártmányukat, az ivóvíz- hatnánk össze" a sokat em-
rád megyei termékeket ke- szállításra kifejlesztett, akár legetett csúcstechnológia már 
res is a vásárlátogató. Látni- tenger alatt is átvezethető nincs is olyan elérhetetlen 
valóról gondoskodnak a ter- tömlőiket nem hiába kínál- messzeségben mint arról 
melőeszköz-gyártásban érde- ják a szegediek nyugati part- időnként a pesszimistább vé-
kelt cégek kereskedői. S mi- nereiknek sem. Egy amerikai lemények szólnak. Egyebek 
után a BNV hagyományosan cég hozzávetőleg ötmillió között ezt igazolja, hogy a 
üzleti fórumnak is számít, a dollár értékű vásárlásról al- Magyar Kábelművek szegedi 
műszaki korszerűsítést köze- kudozik a Taurus kereske- vállalatának fejlesztési el-
lebbi-távolabbi terveikben dőivel. A Dégáz vásári pa- képzelései között már szere-
szerepeltető vállalatok szak- vilonjában pedig Győrfy pej a z optikai hírközlő ká-
emberei kiváló tájékozódási László igazgató mutatta be belek gyártására való felké-
lehetőségként jár ják a pavi- most fejlesztés alatt álló ú j - szülés. B. N. 

nem donságukat, a műanyagból 
készülő gázcsövek kötőele-

Hámori Csaba 
Szófiába 
utazott 

Hámori Csaba, a KISZ KB 
első titkára kedden Szófiába 
utazott, ahol részt vesz a 
Dimitrov Komszomo! XV. 
kongresszusán. Búcsúztatá-
sára a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent Venelin Kocev, a 
Bolgár Népköztársaság bu-
dapesti nagykövete. (MTI) 

Nicaraguai küldöttség 
látogatása 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának meghívá-
sára május 18. és 26. között 
látogatást tett hazánkban a 
Nicaraguai Sandinista VédeL 
mi Bizottságok küldöttsége, 
élén Letícia Herrera főtit-
kárral (országos koordiná-
tor), az Államtanács első el-
nökhelyettesével. 

A nicaraguai küldöttséget 
fogadta Szűrös Mátyás, az 
MSZMP KB titkára, Czinege 

Lajos, a Minisztertanács 
elnökhelyettese. Baranyai Ti-
bor, a SZOT főtitkára. Cser-
ven ka Ferencné, az Ország-
gyűlés alelnöke, Pozsgay Im-
re, a HNF OT főtitkára. 

A küldöttség találkozott 
Borbély Sándorral, a Mun-
kásőrség. ország?« parancs-
nokával. Duschek Lajosné-
val. a MNOT elnökével, to-
vábbá a magyar szolidaritási 
bizottság vezetőivel. 

Napirenden: az ¿pusztaszeri 
emlékpark fejlesztése 

Ionokat. Remélhetőleg 
is eredménytelenül. 

Tegnap, amikor a tavaszi meinek gyors, nagy pontossá-
BNV-n az ipar napjá t ren- gú csatlakoztatását biztosító, 
dezték meg, Csongrád megye futőelemes armatúrákat . A 
és Szeged város pártbizottsá- Budalakknál viszont a válla-

Tegnap, kedden Ópuszta-
szeren együttes ülést tartott 
a megyei tanács végrehajtó 
bzottsága és a Hazafias Nép-
front megyei elnöksége. A 
két testület megvitatta és 
elfogadta az Opusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlék-
park fejlesztésének ered-
ményeiről szóló beszámolót, 
amelyet Szabó G. László, a 
megyei tanács elnökhelyet-
tese terjesztett elő. Tiz év-
vel ezelőtt foglalkozott a két 
testület együttes ülésén utol-
jára az emlékpark építésé-
vel. A közös munkáról szó-
ló tájékoztató felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az em-
lékpark közüggyé vált, és 
ebben nagy szerepet játszot-
tak az országos főhatóságok. 
Országos pályázat eredmé-
nyeként 1976-ban határozták 
meg a részletes rendezési 
tervét. Három ötéves terv-
szakot szántak a legfonto-
sabb létesítmények kivite-
lezésére. Már akkor számol-
tak a megyei társadalmi 
összefogással, amelynek igen 
nagy volt az elmúlt tiz esz-
tendőben a jelentősége. 

A két testület képet kapott 
a rendezési tervben megha-
tározott feladatok teljesíté-
séről. Befejeződött a közép-

gainak vezetői a kora dél- lat budapesti 
előtti óráktól járták a vásár- vezetőivel a 
várost. Szabó Sándor, a me-

központjának 
szegedi gyár 

tervezett bővítéséről kaptak 
gyei pártbizottság, Székely információt a megyei és a 
Sándor, a szegedi városi szegedi pártbizottság vezetői, 
pártbizottság első titkára, Ez különösen azért vonzó 
valamint gazdaságpolitikával növekedési program, mert a 
foglalkozó munkatársaik ter-
mészetesen elsősorban a szű-
kebb pátr iánkat reprezentá-

Budalakk egyre nagyobb 
mértékben növeli termékei 
között a környezetbarát ol-

ló kiállítókat keresték föl. dószerek és festékek válasz-
S nem is protokolláris szem- tékát. Vagyis rövidesen már 

Országgyűlési bizottság ülése 
Megtelnek nemsokára a gyasztókat. A termésingado-

Balaton-parti kempingek, zás, a veszteségek, a feldol-
fizetóvendég-szobák — in- gozóipar szűkös lehetőségei, 
dul az üdülési idény. A a keieslet, illetve a külpiaci 
vendégvárás gondos élőké- helyzet gyakori változásai 
szitést igényel. A várható n t m ösztönzik kellőképpen 
idegenforgalomról, a bala- a termelést. Az ellátást ösz-
toni fejlesztésekről hallga- szességeben mindezek ellené-
tolt meg tájékoztatót teg- re a szakemberek megfele-
r a p az Országgyűlés keres-
kedelmi bizottsága Siófo-
kon. 

A résztvevők a zöldség-
gyümölcs kereskedelem 
helyzetéről ugyancsak vé-
leményt cseréltek. E két 
termékcsoport időről időre 
heves vitákra Ingerli a ter-
melöket, a felhasználókat, 
s nem utolsósorban u fo- gyümölcs. 

lőr.ek tar t ják. Az utóbbi 
években élénkült a többcsa-
tornás zöldség-gyümölcs ke-
reskedelem, nőtt a közvetlen 
termelői értékesítés. Ez 
utóbbit támogatni szeret-
nék annak érdekében, hogy 
ne csökkenjen tovább a 
piacon a korszerű táplálko-
zást szolgáló zöldség, illetve 

után — dolgoznak 
a szivattyúk 

A múlt heti kiadós esőzé- készültség él. ahol a szivaty-
sek a rrfélyebben fekvő terű- tyúállomások folyamatosan 
leteken igazi „ostromátlapo- dolgoznak. A csatornák így 
tot" teremtettek. A csator- képesek a felesleges víz fo-
nákkal kevésbé ellátott vá- gadására. 
rosszéli kertes házak udvarát A röszkei Kossuth Tsz-ben 
es a járdát sík víztükör bo- volt egy 600 hektáros terület, 
rította. Több helyen a régi ahol pár nap alatt 200 milli 
építésű, lábazat nélküli épü-
letekben is károk keletkez-
tek, a pincék megteltek csa-

méter csapadék hullott le. A 
rendkívüli esőzések követ-
keztében víz alá kerültek a 

padékkal. A víz azóta lehú- frissen meliorált területeik, 
zódott, de a helyreállítás, ahol értékes növényeket, 
felújítás a tulajdonosok 6zá- napraforgót, kukoricát és fű-
mára komoly feladatokat szerpaprikát termesztenek. 
jelent. Kétségbeesetten látták, hogy 

A mezőgazdasági nagyüze- csatornáik rendkívül rövid 
mekben változó az égi áldás idő alatt megteltek vízzel. A 
megítélése. A homokon ha- kibuggyanó víz látványától 
mar átfutott a víz, így főleg kételkedni kezdtek, hogy ér-
a palántázott növények in- demes volt-e annyi pénzt 
dulásában segített. A vele befektetni a meliorációba, 
együtt járó hűvös idő azon- Azonnal az Ativizig szakom-
ban már nem hiányzott, a hereihez fordultak, akik ké-
melegígényes növények meg- sedelem nélkül azonnal meg-
sínylik a napfény hiányát. A kezdték a víz leemelését, 
kötött talajok mélyebb, lapá- Mára talán ú j ra helyreáll a 
lyos részein összefutott víz-
nek a legjobb szivattyú a 
szél és a nap. Ez azonban 

talaj vízháztartása, a drén 
csövek szabadon működnek, 

Ehhez már csak egyvalami 
nem mindenütt bizonyult nem hiányzott, a jégverés, 
elegendőnek. A megye né- amiből szintén kérés nélkül 
hány körzetében, zömmel a kaptak. Ki tudja mennyi 
Tisza és Maros par t ján II. meglepetést tartogat még ez 
illetve I. fokú belvízvédelmi az év? 

Ülést tartott a megyei tanács vb 
és a népfront megyei elnöksége 

kori apátság romjainak a 
feltárása, és a műemléki elő-
írások szerinti védelme. A 
cél a kolostor gazdasági épü-
letének a felszínre hozása, 
továbbá a régészeti leletek 
múzeumi bemutatása. Szép 
látványt nyújt a romkert, 
amelyet az ország különböző 
részeiből egyre többen ke-
resnek fel. A XIX. század-
vég és századunk elejének 
népi életmódját megörökítő 
skanzenben 1977-ben a Sze-
ged környéki tanya állott 
csupán. Am ma már 15 épü-
let egy kisebb településre 
emlékeztet. A megye váro-
sainak a múzeumok, a TOT, 
a Teszöv és a posta összefo-
gásából olyan érték szüle-
tett, amely országosan is fi-
gyelemre méltó. A szélma-
lom felépítésével a skanzen 
kivitelezésének befejezése 
közeledik, illetve erre a te-
rületre egy szegedi alsóvá-
rosi napsugaras parasztházat 
szeretnének még telepíteni. 

Az emlékparkban a legje-
lentősebb vállalkozás a Fesz-
ty-körképnek is helyet adó 
központi épület felhúzása. 
Itt a kivitelezésnél a MÉM 
jelentős anyagi segítséget 
nyújtott. Pénzügyi gondok 
miatt az építkezés szakaszo-
san halad, s a befejezést 
1990-re tervezik. Am a teg-
napi tanácskozáson szó volt 
arról, hogy amint hozzákez-
denek a körkép felragasztá-
sához, már akkor megnyit-
ják a múzeumot a látoga-
tók előtt. Egyébként a kép 
restaurálásának első szaka-
sza befejeződött. Elkészült 
az épület belsőépítészeti ter-
ve is, amely tartalmazza a 
kiállítások elhelyezésének 
rendjét. Az Országos Emlék-
bizottság állásfoglalásának 
megfelelően tanulmányoz-
zák Kurucz D. István ja-
vaslatát, mely szerint a kör-
kép külső palástján a har-
madik szinten elhelyezkedő 
galérián egy nagyméretű 
táblaképsorozaton megörökí-
tik a magyar nép ezeréves 
történelmének minden jelen-
tős sorsfordulóját. Vala-
mennyi kiállítás előkészíté-
sével szakemberekből álló 
munkaközösségek foglalkoz-
nak. 

A tanácskozáson szó volt 
arról is, hogy évente 160— 
220 ezren keresik fel az em-
lékparkot, amely nepszerű 

kirándulóhely lett. Szépen 
fejlődik a 30 hektáros pihe-
nőerdő új telepítésű növény-
zete. Hamarosan megnyit-
hat ják a nagyközönség előtt 
is. Az erdőben lovas- és 
sportpályát, tüzrakó és sze-
méttároló helyeket alakíta-
nak ki, széles körű társadal-
mi segítséggel. Hozzákezdtek 
a vízművek és szennyvíz-
elvezetés kiépítéséhez is. A 
körülményekhez képest a 
vendéglátás feltételei is 
színvonalasan alakulnak. A 
Szeged Tourist Idegenfor-
galmi Hivatal tavaly elkezd-
te egy kétszáz sátorféröhe-
lyes kemping építését, amely 
még az idén elkészül. A Kis-
teleki Egység Afész pedig 
korszerűsiti a tanyacsárdát. 
Ennek során a 300 adagos 
konyha alkalmas lesz a ter-
vezett nyári táborok kiszol-
gálására is. Az Országos Em-
lékbizottság 1977-ben a kü-
lönböző feladatok ellátásá-
ra albizottságokat hozott lét-
re. Néhány ezek közül be-
fejezte munkáját , és meg-
szűnt, volt, amelyik nem is 
alakult meg. Egyébként az 
emlékbizottság két évvel ez-
előtt emlékplakett és emlék-
érem adományozására vo-
natkozó szabályzatot hagyott 
jóvá a széles körű társadal-
mi segítségadás elismerésé-
re. 

A tanácskozáson foglal-
koztak az emlékpark építé-
sének további feladataival. 
A fejlesztési és koordináci-
ós bizottság er re az eszten-
dőre a következő programot 
fogadta el ; nagy ütemben 
folytatják a kyzponti múze-
um építését, hogy 1988 m á -
sodik felében meglegyen a 
kórkép felfüggesztésének a 
lehetősége. Befejezik a szél-
malom építését, az illetékes 
országos szervek és szakem-
berek bevonásával végleges 
álláspontot alakítanak ki 
Kurucz O. István javaslatá-
val kapcsolatban. Természe-
tesen ezenkívül'még számos 
teendő jut erre az évre, 
egyebek között a vagyonvé-
delem feltételeinek megte-
remtése. 

A tanácskozás után a tes-
tületek Wagner István, a 
megyei múzeum igazgatóhe-
lyettese kalauzolásával meg-
tekintették a helyszínen a 
munkákat. 


