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A megyei tanács szerdán végrehajtó bizottságának, ál- szerint 77 új egységet létesí- 
megtartott ülésén döntött a láspontja szerint állították tenek. A hálózat alapterületét 
megye IV. ötéves tanácsi és össze. Az utóbbiban több több mint 31 900 négyzetmé- 
területfejlesztési tervéről, mint 50 millió forinttal sze- terrel növelik. Ilyen körül- 
egyben meghatározta az idei repelt az építőipari kapacitás ményekre irányozták elő a
terv tennivalóit,

A beterjesztésben figye- másik fő tényező, amit a 
lembe vettek minden olyan jerv sikeres teljesítésénél fi-
helyi lehetőséget, aminek ki- gyelembe kell venni. Szá-

növelése. Az építőipar telje- forgalom csaknem 60 száza 
sítőképessége ugyanis az a lékos emelkedését, ami az

aknázásával tovább emelked
het a lakosság életszínvonala. 
Az előző tervidőszaknál ma
gasabbá!: az anyagi lehetősé
gek. A fejlesztésre meghatá
rozott 2,9 milliárd forint cél- 
csoportos fejlesztés 66 száza
lékkal több mint a III. öt
éves tervben volt. Ehhez 
tartozik még a IV. 
terv 3,3 milliárd

1970. évi 2 milliárd 964 mil
lióról 4,7 milliárd forintra 
növekszik.

mottevő összegeket irányoztak 
elő a helyi javaslatban vál
lalatok, szervek támogatására 
és tartalékok képzésére. A 
két változat szolgáltatott ala
pot a tanács döntéséhez.

A teljes építőipari szükség-
^  ^  let 13 milliárd forint. A tel-- ___  _ __^  _ __ ________
ötéves jeshőképesség viszont ennél csaknem 85 ezer köbméter vi- 

forintos egymilliárddal kevesebb, an- zet emelnek ki naponta, a

A lakosság 
egészségvédelme

A negyedik ötéves terv vé
gére a megye öt városában

költségvetése. A fejlesztési nak ellenere, hosr 1975-beni a jelenlegi mintegy 49 ezer köb
összeg felhasználására alter- ["eg>rel építőipari kapacitás méterrel szemben. Mintegy 
natív javaslatokat nyújtottak 34 százalékkal haladja majd 12 000 köbmétert juttatnak a 
be, hogy a tanács a nagyobb meg azJ *  kulonbo- falvaknak. Ilyen módon lé
önállóság jegyében határoz- 20 építőipari vállalatok és 
ti nn szervezetek több százmillió

' , , , . . . .  forintot ruháznak be teljesí
tess István, a végrehajtó tőképességük növelése céljá-

bizottság elnökhelyettese, a 
tervjavaslat beterjesztője, vi
taindítójában a többi között 
hangsúlyozta:

A tervből kitűnik, hogy a 
tanácsok nem egy-egy szek
tor, hanem az egész terület 
fejlődéséért felelnek. Ez fe
lel meg a növekvő helyi ön
állóságnak, a népképviseleti 
jelleg érvényesülésének. Koor
dinálják a tanácsok az ősz

ből.

Megkétszereződik 
a könnyűipar termelése

A tanácsok növekvő hatás
köre lehetővé teszi, hogy el
lenőrizzék a lakosság általá
nos érdekeinek szempontjából 
a minisztériumok alá tar- 

szes erőforrásokat a tervek tozó üzemek fejlesztését. A 
túlteljesítése érdekében. tanácsi feladatok meghatáro-

íenlegi 131 szakorvosi

nyegesen javul a lakosság 
egészségügyi helyzete is. Ä 
közműves vízellátás 1975-ben 
a megye városaiban 84, a 
községekben pedig 62 száza
lékos lesz.

Hasonló lesz a helyzet a 
szennyvíztisztításnál. Jelen
leg a megye lakosságának 31 
százaléka él csatornázott te
rületen. 1975-ben az arány 
38 százalék lesz.

Tatén » tervidőszakban 
megépül a 17 munkahelyes 
rendelőintézet. Bővítik Tata
bányán a Il-es számú ren
delőintézetet. A megye je- 

mun-
kahelyét 1975-re 157-re növe
lik. így 10 000 lakosra 38,9 
szakorvosi munkaóra ji’i  
majd. 12 új gyermekorvosi

hogy folytatódik a megye ipa- 
Emeikednek a jövedelmek fának szerkezeti átalakulása.

' Az 1965-ben még 89 százalé-
A megye lakosságának hely- kos részaránnyal rendelkező 

zetét alapvetően az határozza nehézipar az 1970. évi 85,2 körzetet á l l í t a n a k  fel i <tv 
meg, hogy az egy lakosra szá- százalékról, a tervidőszak vé- körzetre a jelenlegi 3434 
mított mintegy havi 1400 fo- gére 80 százalék körüli szint- gyermek helyett csapán 2139 
rmtos jelenlegi jövedelem a re kerül. jUt
7y,- ötéves terv befejezésére A bányászat a termelési ér-

mm!;eg5,I kav’J ték alapján a mostanival lé-
1160 forintra növekszik. A nyegében egyező hányadot
munkások és parasztok beve- képvisel majd az iparágak
telei várhatóan azonos ütem- között A megye iparában 80
ben emelkednek. —35 százalékos termelékeny-

Elsőrendú feladatként ha- ség emelkedést ír elő a terv. Több beruházás ellenére vi- 
tározták meg a tervjavaslat- Ennek az ütemnek természet- SZonylag kevés a fejlődés kul- 
ban a lakáshelyzet javítását, szerűen a bányászatban is turális téren. A városi álta- 
Az igények teljes kielégítése jelentkeznie kell. lános iskolák egy tantermére
mintegy 21000—22 000 lakás  ̂Az ipari  ̂struktúra váltó- például a jelenlegi 44 tanuló 
átadását kívánná meg. zása kifejezésre jut abban, helyett 40, a községekben pe-

A tanácsülés elé terjesztett v1? ?  a könnyűipar termelési dig 36 helyett 34 jut majd.a  tanácsülés eie terjesztett érteke a tervidőszakban két- Zsúfoltság marad ennek el
javaslat 15 400-15 700 lakas szeresére emelkedik. __Cl
megépítésével számol. Ebből

A kulturális terület 
feszültségei

Kényelmesebb utazás 
és vásárlás

A vasút részesedése még

6570 vagy 6890 az állami, 
bér- és a szövetkezeti lakás.
A többi magán- és egyéb 
erőből épül. A tanácsülés elé 
terjesztett javaslat azért 
ajánlott két lakásszámot,
hogy a testület döntsön az mindig nagyon jelentős a tő- 
egyik, illetve a másik elfő- rneges személy- és áruszállí- 
gadasa mellett. Ezt az tette fásban. A következő öt évben 
lehetővé, hogy fejlesztésre 2 230—250 millió forintos be- 
milliárd 920 millió forintot ruházás várható 
határozott meg az országos vasútvonalain, 
terv a megye számára. Elő-

lenére az oroszlányi, a nyer
gesújfalui és a kisbéri álta
lános iskolákban.

(Folytatás a 3. oldalon)

Mit kapunk a pénzünkért?

Tájékoztatás 
az áruellátásról
Nagyjából biztosított az árualap

Befejezéshez közelednek a lió forint, a mezőgazdasági brikett szállítására nem szer
belkereskedelem és az ipar, szeráruk hiánya, mégis sok ződött a hazai bányászat, s 
valamint a külkereskedelem gondot okoz, mert többségű- az importbrikett szállításáról
tárgyalásai az idei 
fedezésére.

A Belkereskedelmi Minisz
térium tájékoztatása szerint 
az idei forgalorrmoz szüksé
ges árualap már nagyjából a 
kereskedelem rendelkezésére 
áll. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy mindenből lesz ele
gendő. Egyes cikkekből — a 
hazai termés és az import 
korlátái miatt — a kereske
delem nem kapja meg a szük
séges mennyiséget. A megál
lapodások, a szerződések pon
tos teljesítése, a még hiányzó 
áruk pótlása szükséges ahhoz, 
hogy a kereskedelem jó el
ütést tudjon nyújtani.

151,1 M ILL IÁ R D O S

árualap két importból sem lehet be- is most tárgyalnak. Ennek 
szerezni. Mintegy 1,8 milliárd ellenére a készletekből és a 
forint értékű műszaki cikkre beérkező áruból az első ne- 
sem sikerült szállítót találni, gyedévben zavartalan tüzelő-
ennek nagy része importáru 
— centrifuga, porszívó, vil- 
lanyboyler, kerékpár, motor- 
kerékpár — lenne.

ellátást biztosít a kereskede
lem.

TÜ Z EL Ő A N Y A G

Tüzelőanyagból még 
vagon szén és 27 000

Az építőanyagok közül . a 
falazóanyag kevés, s a hazai 
ipar nem tud elegendő me* 
szét, mozaiklapot, parkettát, 
ajtó-ablaktokot adni. A 

52 000 szükségletet importból fede- 
vagon zik.

FO R G A LM I TERV

A népgazdasági terv a ta
valyinál 8,7 százalékkal ma
gasabb kiskereskedelmi for
galommal számol, s ehhez 
10,3 milliárd forinttal na
gyobb árualapra van szükség. 
A tervezett 151,X milliárdos 
forgalomhoz körülbelül 6 mil
liárd forint értékű áru — 
többségében vegyes iparcikk 
— még hiányzik, e termékek 
többsége azonban még besze
rezhető.

É l e l m i s z e r , r u h á z a t

Várhatóan a tavalyihoz ha
sonló lesz az élelmiszerellá
tás színvonala, ezt azonban 
az új termés befolyásolhatja. 
Mennyiségileg igen biztatóak 
a ruházati kereskedelem ki
látásai, hiszen az éves 32,1 
milliárdos forgalomhoz csu
pán 320 millió forint értékű 
árut — felső kötöttholmit, 
női- és lányka fehérneműt, 
férfi és fiú alsó ruházati cik
ket — nem sikerült eddig 
lekötni.

IP A R C IK K E K

Vegyes iparcikkekből az áru- 
szükséglet 91 százaléka látszik 
biztosítottnak. Volumenében 
nem nagy, mindössze 10 mii-

Öntözéses gazdálkodás 3400 holdon
A megvalósulás útján a tatai öntözőfürt

A MÉK Tiszavidéki Mező- Az öntözőmű Tata déli, dél- 
gazdaság-fejlesztési Irodájá- nyugati szántóföldi területei- 
nak rendezésében szerdán ta- re szolgáltat vizet és a helyi 
nácskozást tartottak a Tata, mezőgazdasági üzemek bel-
Nagy-tavi állami öntözőfürt 
létesítésében érdekelt terve-

terjes gazdálkodását fogja 
nagymértékben elősegíteni.

zőirodák, intézmények, gaz- Az öqtözőfürt építésének be
fejezése az ötödik ötéves terv 
időszakára húzódik át.

A műszaki tervezéssel pár
huzamosan készülnek a mező- 
gazdasági termelésfejlesztési 

tervek is. A műszaki létesít
mények beruházója az Észak- 

nálására már korábban szü- dunántúli’ Vízügyi ' Igazgató
iéiért elvi határozata a Gaz- ság, a tervek készítője a 
dasági Bizottságnak. Ennek VIZITERV. A termelésfejlesz- 
értelmében a tó vízkészletét tési terv kidolgozásával a 
elsősorban mezőgazdasági cé- Keszthelyi Agrártudományi 
’okra kell hasznosítani. Ezt Egyetem üzemszervezési tan-

daságok képviselői. A tanács
kozást az tette időszerűvé, 
hogy a tatai öntözőfürt épí
tése bekerült a negyedik öt
éves terv állami beruházásai
nak sorába.

A Nagy-tó vizének felhasz-

követően — amint arról la
punkban is beszámoltunk —, 
megkezdődött a tó szennye
zettségének védelme, megol
dódott a korszerű vízelveze
tés. A jelenlegi tanácskozás
sal pedig elkezdődött a me
zőgazdasági vízhasznosítást 
előkészítő munka.

székét bízta meg a beruhá
zást bonyolító iroda.

megye

írta, hogy ebből 2142 000 000 
forintot kizárólagosan csak 
lakásépítésre lehet fordítani 
Nincs azonban meghatározva, 
hogy ebből az összegből hány 
lakásnak kell elkészülnie. 
Szabad elhatározás tárgya a 
fejlesztési összegből, a lakás
építés után fennmaradt pénz 
elosztása is.

A kapacitáshoz 
keli igazodni

A lakásépítésre fordított 
összeg levonása után fennma
radt fejlesztési alap felhasz
nálására vonatkozó javasla
tot egyrészt abban a bontás
ban terjesztették a tanácsülés 
elé, ahogy azt az Országos 
Tervhivatal, valamint a szak
minisztériumok ajánlották. A 
másik javaslatot a megyei

Kényelmesebbé teszi a köz
lekedést, hogy a megye útjai
nak korszerűsítésére csaknem 
1400 millió forintot lehet fel
használni 1975-ig. A KPM 
rendelkezésére álló 930 mil
lióból kiépül az M 1-es út 
a megyehatárig. Korszerűsíte
nek több fontos közutat is.

A tanács 40 millió forintot 
adhat a városi belső útháló
zat fejlesztésére, illetve au
tóbusz-pályaudvarok építésé
re, és 220 milliót a saját ke
zelésébe tartozó utak fenntar
tására, korszerűsítésére

Az AKÖV legalább 30 
százalékkal kívánja növelni 
teljesítményértékét. A fej
lesztéshez 300 millió forint áll 
rendelkezésére. Az összeg 
döntő hányadából autóbuszo
kat, tehergépkocsikat vásárol 
nak.

A kiskereskedelem kultú- 
ráltabbá kívánja tenni a vá-

Rártbizottságnak én a tanács sáriás körülményeit, A tervek
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Az öntözőfürt létesítése 
nagy feladatokat ró a viz 
hasznosításában érdekelt 
gazdaságokra. Változtatniuk 
kell a táblásításon, el kell 
végeztetniük a szükséges me
liorációs munkákat. Kivitele
zésre várnak fontosabb üze- 

A negyedik ötéves tervben mi létesítmények, melyek a 
elkészül a vízkivételi főmű, várható többlettermés tárolá- 
a tápcsatorna, a nyomásköz- sára, felhasználására szolgál- 
pont. megépül az 1800 hold nak; Ide tartozik korszerű ál
szántóföldi terület vízellátó- latférőhelyek építése és Szá
sát szolgáló AC csővezeték. “ “  beruházás, ame

lyek megepítesehez a gazda
ságok az államtól messzeme
nő segítséget kapnak.

Szomódon a Március 15 Tsz- 
ben örömteli érzés az utóbbi 
négy év zárszámadásainak az 
összehasonlítása a jelen szám
vetéssel*

A tagság okosan kiaknázta 
a gazdaságirányítási rendsze
rünk nyújtotta lehetőségeket. 
Ezt bizonyítja, hogy a növény- 
termesztés és az állattenyész-

millió-kétszázezer forint tarto
zása volt a közösségnek*

A beszámoló elemezte a 
tagság jövedelmének az ala
kulását is. Az 1966* évi há- 
rommillió-kilencszázezerrel 

szemben, 1970-ben már hat
millió-háromszázezer forint 
volt a személyes jövedelem 
összege* Már a múlt év elejé-

tés eredményei mellett az tói fogva havonta 100 forint-
új onnan létrehozott mellék
üzemek is messzemenőkig 
kedveztek a tsz tervszerű fej
lődésének*

A négy év folyamán tizen
kétmillió forinttal növelték a 
szövetkezetben a közös va
gyont. 1966-ban több mint 
hatmillió forint volt a hitel 
összege Ehhez további négy
millió forint hitelt vettek fel. 
s az ütemterv szerinti törlesz
tés eredménye, hogy ebből 
1970. végién mindössze egy-

tal kiegészítették az idős ta
gok járadékát. Nemrég pedig 
úgy határoztak, hogy három
száz forint külön juttatásban 
is részesítik a nyugdíjasokat.

Az év folyamán életre hív
ták a tsz önálló pártalapszer- 
veaetét* A kommunisták és a 
pártonkívüliek áldozatos mun
kájának az eredményeit kö
tetnyi számadat igazolja* Ezek 
közül érdemes kiemelni: a 
négy év előtti tízmilliós ter
melési értékkel sarunkén —

amelyben csaknem fele-fele 
arányban részesedett a két fő 
ágazat —, 1970-ben több mint 
huszonkétmilliő forintra tet
tek szert, S a négy év előtt 
kilencszázezer forinttal szem
ben, tavaly már majdnem tíz 
és fél milliót hozott a jól 
szervezett melléküzemi tevé
kenység*

A számszerű adatok kap
csán érdemes még feljegyezni, 
hogy az 1966. évi másfélmil
lióval szemben, tavaly csak
nem négy és fél millió forint
tal nőtt a szövetkezet vágyó
nak. A korábbi hat és fél mil
lióval szemben, majdnem el
érte a tizenegymilliót a tsz 
nyeresége* Ily módon csak
nem négy és fél millió forint 
részesedést osztottak szét a 
jól végzett munka eredmé
nyeképp»

Az öntözőfürt műszaki és 
üzemfejlesztési terveinek ké
szítése már az idén elkezdő
dik, a fontosabb létesítmé
nyek építéséhez pedig 1973- 
ban látnak hozzá.

Belvíz
Az Észak-Magyarországi 

Vízügyi Igazgatóság szerdán 
másodfokúról elsőfokúra mér
sékelte az árvízvédelmi ké
szültséget a Bodrog gátjain, s 
továbbra is elsőfokú készült
ség őrzi még a Zagyvát, a 
Tárnát és a  Hortobágy-Be- 
rettyót. Most már a Tisza va
lamennyi mellékfolyója apad, 
s így számítani lehet arra, 
hogy hamarosan megszüntetik 
a készültségeket.

Javult a belvízhelyzet is, az 
utóbbi 24 órában csaknem 20 
ezer holdnyi területet vízte
lenítettek. Jelenleg még 301 
ezer holdat borit a beMc.


