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Közérdekű bejelentések sorsa a tanácsoknál 

Novemberben városi tanácsülés 
A városi tanács 

vb ülése 

A szegedi mj. városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
tegnap, kedden délelőtt ülést 
tartott. A napirenden szere-
pelt — egyebek között — a 
szegedi kerületi tanácsok 
végrehajtó bizottságainak és 
szakigazgatási szerveinek 
együttműködése, a végrehaj-
tó bizottságok irányító, el-
lenőrző tevékenysége. 

A kerületben a legközvet-
lenebbül foglalkoznak a ta-
nácsok, végrehajtó bizottsá-
gaik, s azok szakigazgatási 
szervei a közérdekű kérdé-
sekkel, intézik a lakosság 
különféle ügyeit. E fontos 

munka tökéletesedett. Ebben 
lényeges szerepe van annak, 
hogy a kerületi tanácsok 
végrehajtó bizottságai és 
szakigazgatási szerveik kap-
csolata a tennivalók elvégzé-
sére mind tartalmilag, mind 
formailag felfelé ívelő. Nőtt 
a végrehajtó bizottságoknak, 
mint testületeknek az irá-
nyító munkája. A közérdekű 
határozatok mikénti végre-
hajtásának ellenőrzése azon-
ban nem megnyugtató, e te-
kintetben megszüntetendő 
hiányosságok vannak. Főként 
az ellenőrzés gyengeségeiből 
ered, hogy a szakigazgatási 
szervek jelentései egy-egy 
feladat végrehajtásáról gyak-
ran általánosak; a végrehaj-
tás konkrét eredményeit, a 
felmerült problémákat elke-

rülik, s ezért ezek késve ke-
rülnek felszínre. 

Utasította a városi tanács 
vb a kerületi tanácsok vég-
rehajtó bizottságainak tiszt-
ségviselőit, hogy az ellenőr-
zéssel, irányítással kapcsola-
tos további teendőket hatá-
rozzák meg, s ezeket a vég-
rehajtó bizottság, mint testü-
let tárgyalja meg. 

A városi tanács végrehajtó 
bizottsága a vonatkozó tör-
vény értelmében elhatározta 
a városi tanács rendkívüli 
ülésének összehívását no-
vember 5-re, péntekre. A no-
vemberi rendkívüli tanács-
ülés napirendjén Szeged 
1966. évi tervjavaslata és jö-
vő évi költségvetési tervja-
vaslata szerepel. A két terv-
javaslatot a városi tanács 
végrehajtó bizottsága tegnapi 
ülésén megtárgyalta. 

A PARTOKTATAS 
FÖ FELADATA 

NEGYEDÉV 
ELEJÉN — VÉGÉN 

ELVETTÉK 
A TERMÉSZETTŐL.. 

KUBAI ELÉGIA 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsá-
gának küldöttsége kedden 
befejezte látogatását a Ko-
reai Népi Demokratikus 
Köztársaságban. A magyar 
küldöttség Fock Jenőnek, 
az MSZMP Politikai Bizott-
sága tagjának, a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány 
elnökhelyettesének vezetésé-
vel kilenc napot töltött a 
KNDK-ban, a Koreai Mun-
kapárt Központi Bizottsága 
meghívására. 

A magyar pártküldöttség 
kedd délután Li Dzu Jong-
nak, a Koreai Munkapárt 
Politikai Bizottsága tagjá-
nak, a Minisztertanács el-
nökhelyettesének kíséretében 
meglátogatta a phenjani út-
törő palotát. 

Kedd este Kovács József 
phenjani magyar nagykövet 
a magyar nagykövetségen 
búcsúvacsorát adott a ma-
gyar pártküldöttség tisztele-
tére. 

A szívélyes baráti légkör-
ben lefolyt vacsorán Kovács 

József nagykövet pohárkö-
szöntőt mondott, amelyben 
hangsúlyozta, hogy a párt 
küldöttségének látogatása, 
tárgyalásai erősítik az 
MSZMP és a Koreai Mun-
kapárt, a koreai és a ma-
gyar nép kapcsolatait. A 
kapcsolatok erősítésére, Kim 
Ir Szenre, a Koreai Munka-
párt Politikai Bizottságára, 
a koreai nép sikereire emel-
te poharát. 

Kim Gvan Hjop, a Koreái 
Munkapárt PB tagja, mi-
niszterelnök-helyettes pohár-
köszöntőjében elmondotta, 
hogy a két párt képviselői 
tárgyalásokat folytattak a 
pártjainkat közösen érdeklő 
kérdésekről, s hangsúlyozta, 
hogy a Kim Ir Szénnél foly-
tatott beszélgetés őszinte, ba-
ráti légkörben folyt le. A 
küldöttség itt-tartózkodása 
hozzájárult a pártjaink, s 
népeink közötti kapcsolatok 
erősítéséhez. 

Az MSZMP küldöttsége 
szerdán reggel indul útnak 
hazafelé Phenjanból. (MTI) 

Kinevezték a Megyei Népművelési 
Tanács tagjait 

A megyei tanács 
vb ütése 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága tegnapi 
ülésén több előterjesztésben 
döntött Kinevezte a Megyei 
Népművelési Tanács — a 
megye és Szeged mj. város 
közös népművelési tanácsot 
alakít — 33 tagját, tisztség-
viselőit. A Megyei Népmű-
velési Tanács elnöke: Han-
tos Mihály, a megyei tanács 
vb elnökhelyettese, elnökhe-
lyettese: Papp Gyula, a sze-
gedi városi tanács vb elnök-
helyettese, titkára: Döme 
Mihály, a megyei tanács mű-
velődésügyi osztályának ve-
zetője. 

A végrehajtó bizottság 
ülésének napirendjén szere-
pelt a Csongrád megyei Né-
pi Ellenőrzési Bizottság és a 
megyei tanács vb titkársága 
együttes előterjesztésében 

a közérdekű bejelentések 
és panaszügyek intézése. 

A megyei tanács végrehajtó 
bizottsága 1964 novemberé-
ben állást foglalt amellett, 
hogy a tanácsi szervek iga-
zodjanak a rendelkezések-
hez: elkülönítetten tartsák 
nyilván a közérdekű beje-
lentéseket és panaszügyeket, 
s ilyen módon 

a legnagyobb figyelemmel 
foglalkozzanak 

a lakosság közérdekű beje-
lentéseinek, panaszainak in-
tézésével. A vb. intézkedett 
azért is — éppen a Csongrád 
megyei Népi Ellenőrzési Bi-
zottság javaslatára —. hogy 
a megyei szakigazgatási szer-
vek a tanácsi vállalatoknál 
szervezzék meg a közérdek 
bejelentések megfelelő inté-
zését. 

A mostani ellenőrzésekkel 
szerzett tapasztalatokból 
megállapították, hogy 

az előrehaladás jelentős. 
Á községi tanácsok és vég-
rehajtó bizottságaik is elis-
merést érdemlő erőfeszítése-
ket tettek a közérdekű beje-
lentések intézése, általában 
az igazgatási munka tökéle-
tesítése érdekében. A lakos-
ság egyre több közérdekű 
problémával keresi fel a ta-
rácsi szerveket a tanácsta-
gokat. Az idén 

szeptember végéig 2514 
közérdekű bejelentést bí-
ráltak el 

a tanácsi szervek. Az év ki-
lenc hónapjában a tanácsta-
goktól. továbbá közvetlenü' 
a lakosságtól, valamint a saj-
tó és a rádió útján 

összesen 3892 közérdekű 
bejelentés érkezett a taná-
csi szervekhez. 

(Ebben természetesen nincse-
nek benne a szegedi mj. vá-
rosi tanácshoz valamint a 
szegedi kerületi tanácsokhoz 
•érkezett közérdekű bejelenté-
sek, észrevételek.) Figyelem-
re méltó, hogy a tanácstagok 
e munkában jelentős részt 
vállalnak, mert a bejelenté-
seknek 

mintegy 85 százalékát fo-
gadóórájukon, beszámolói-
kon jegyezték fel, 

s elintézésükben közvetlenül 
vagy közvetve közreműköd-
tek. 

A bejelentések egyre meg-
alapozottabbak. Amíg 1963-
ban 23, tavaly 50, az idén már 
70 százalékuk volt jogos, 
megalapozott. 

A vb. behatóan foglalko-
zott a még fennálló hibákkal, 
megszüntetésük módjával. A 
megyei szakigazgatási szer-
vek tevékenységében 

még nem vált általános 
gyakorlattá, 

hogy felügyeleti vizsgálataik 
során minden esetben ellen-
őrizzék a közérdekű bejelen-
tések és panaszügyek intézé-
sét. A bejelentések jelentős 
része a tsz-ekkel kapcsola-
tos. A tanácsi szervek nem 
tudnak kellő hatékonysággal 

beavatkozni a termelőszö-
vetkezeti tagok jogos serel-
meinek orvoslásába. 

A tsz-tagok panaszainak 
nagyrésze nem is kerül a 
közgyűlés elé. 

Jócskán van még a tsz-ekben 
jogsértő közgyűlési határo-
zat. még több a formális 
döntés. Éppen a tsz-eket 
érintő ügyek azok, amelyek-
nek elintézésében a 30 na-
pos határidőt a bejelentések 
jelentős részében túllépik. 
A szegedi járásban 

a vizsgált bejelentéseknek 
23 százalékát 30 napon túl 
intézték. 
A végrehajtó bizottság fel-

kérte a Termelőszövetkezeti 
Tanács megyei elnökét: hív-
ja fel a tsz-ek testületi szer-
veinek és vezetőinek figyel-
mét. hogy 

fordítsanak nagyobb gon-
dot a jogos panaszok or-
voslására, 

azoknak a hibaforrásoknak 
a felszámolására, amelyek a 
tsz-tagok közös munkáját is 
akadályozzák. A vb utasí-
totta szakigazgatási szervét, 
hogy biztosítsa az államigaz-
gatási, eljárási törvény érvé-
nyesülését a tsz-tagok vitás 
ügyeinek intézésében. 

Felépült a mórahalmi fürdő 

A színes kiskapu mögött 
még nincs fürdőélet, a mó-
rahalmi tisztasági fürdő 
azonban készen áll. Kívülről 
nehéz elképzelni, milyen is 
ennek a szeszélyes tagolású 
épületnek a belső szerkezete. 
Németh Ferenc vb-elnök a 
fürdő megtekintését java-
solta, hogy meggyőzzön: nem 
is olyan sok az a 3 millió 380 
ezer forint, amit községfej-
lesztési alapból ráköltöttek. 
Olyan gazdag belülről. 

Magas, csúcsíves várószo-
ba, két oldalán hat fürdőszo-
ba. Fehér csempe a fal és a 
kád egyaránt. Orvosi rendelő, 
fizikótheráphia. Összekötő 
folyosókon jut el az ember 
a férfi tusolótól a női tus-
fürdőig. 8—8 vizszóró a íehér 
csempefülkék fölött, öltözők, 
pihenőhelyek. A gépház és 

a hidroforház berendezésé 
szintén mutatja* hogy nem 
egyszerű községi fürdőt" lé: 
tesítettek Mórahr'mán. 
Egyik ajtó közös me .̂ ,;icé-
hez vezet, melynek körbe-
futó ülőpadjón 60—65 ember 
pihenhet. Egyik sarkában 
súlyfürdő az arraszoruló be-
tegek számára. A tisztasági 
fürdőrlek ugyanis gyógyereje 
van. Németh Ferenc elmond 
egy történetet: 

— Egyik jánosszállási em-
ber itt vendégeskedett. Rossz 
alvó volt, éjjel 2—3 órát ha 
pihent. Megfürdött és kora 

* (Or. Sorrtosvirté feív.) 
estétől másnap 9 óráig aludt 
Elmondta kezelőorvosának, 
aki szintén, elhozta feleségét. 
A víz „csodát" mívélt. HírC 
ment a mórahalmi víz gyógy-
hatásának. Így lett aztán a 
szerényebben tervezett für-
dőből ilyen drága létesít-
mény. 

A mintegy 400 ezer forint 
értékű berendezés még nem 
érkezett meg. November kö-
zepétől azonban fogadja ven-
dégeit a fürdő, s bárki meg-
győződhet majd a víz „cso-
datévő" hatásáról. 

Az újonnan épült üzemekben „osztályonfelüli' 

Az átmeneti telepítéseken nem kielégítő 

a dolgozók szociális helyzete 
A Kohó- és Gépipari Minisztérium az 

elmúlt hat évben húsznál több üzemet lé-
tesített vidéken, ezeken a helyeken 

mintegy 15 000 embert foglalkoztatnak. 
A Vasas Szakszervezet megvizsgálta, hogy 
a vidékre telepített üzemekben milyen a 
dolgozók szociális helyzete, megfelelően 
gondoskodnak-e a balesetek elhárításáról. 
A vizsgálat eredményei szerint 

a dolgozók munkakörülményeiben éles 
eltérések tapasztalhatók. 

Az újonnan épült gyárak többségében 
szinte osztályonfelüli a dolgozók szociális 
helyzete. Igen nagy összegeket költöttek 
korszerű öltözők, mosdók, éttermek, kony-
hák, bölcsődék és napközi otthonok léte-
sítésére az Egyesült Izzó nagykanizsai-, a 
Ganz-MÁVAG zalaegerszegi-, a Magyar 
Kábelművek szegedi-, az Elzet-Fémlemez-
ipari Művek sátoraljaújhelyi- a Magyar 
Gördülőcsapágy Művek debreceni gyár-
egységében, az Esztergomi Műszeripari 
Művekben és több más helyen. 

Rosszabb azonban a helyzet ott, ahol át-
meneti megoldásként régi laktanyákat, 
malmok helyiségébe telepítettek üzemeket. 
Tizennégy ilyen helyen vizsgálták meg a 
szociális viszonyokat, s úgy találták, hogy 

ezeknek egy részét előbb-utóbb fel 
kell számolni. 

Amint a népgazdaság anyagi ereje lehe-
tővé teszi, helyettük korszerű új üzemeket 

kell létesíteni. Az említett 14 üzem fej-
lesztésére az elmúlt hat évben 156 millió 
forintot költöttek, azokban ezzel a jelen-
tős beruházással is csupán azt tudták el-
érni, hogy 6500 ember munkaalkalmat ta-
lált. A szociális létesítményekben továbbra 
is nagy a hiány. 

Rendkívül szűkös az öltöző- és mosdó-
helyiség egépz sor üzemben, 

különösen a Kontakta Gyár szentesi-, a 
Villamosszigetelő és Műanyaggyár kiskun-
félegyházi-, a Szellőző Művek hajdúnáná-
si-, a Fémbútorgyár sárvári telepén. Má; 
sutt korszerűtlenek az étkező- és ételmé^ 
legítő-helyiségek. 

A szakszervezet figyelerhbe veszi, hogy 
a tapasztalt problémákat a népgazdaság 
csak több év alatt képes megoldani, véle-
ménye azonban az, hogy 

a legsürgősebb teendőket már most el 
kell végezni. 

Nagyobb beruházások nékül is sok min-
dent meg lehetett volna már oldani, ha a 
vállalatok és a helyi tanácsi szervek nem 
egymásra hárították volna a feladatokat, 
hanem közösen igyekeztek volna , azo'-at 
rendezni. Ugyanakkor a szakszervezet 

a minisztériumtól is nagyobb segítsé-
get vár. 

Felkérte a kohó- és gépipari minisztert, is-
mertesse, hogy 1966-ban, majd a következő 
öt évben mit kíván tenni a dolgozók mun-
kakörülményeinek javítására. (MTI) v 

Magyar—Benelux árucsere-forgalmi 
megállapodás 

A Külkereskedelmi Minisz-
tériumban kedden aláírták 
a magyar—Benelux hosszú le-
jártú árucsereforgalmi meg-
állapodás 1965. évre vonat-
kozó — ez év áprilisában 
parafált — jegyzőkönyvét és 

a hozzácsatolt árulistákat. 
Ennek értelmében az előző 
évhez képest az* áruforgalom 
15 százalékkal bővül Ma-
gyarország és Belgium, 
Hollandia, Luxemburg kö-
zött. (MTI) 

Szigetek a Tiszában 
Feltérképezik a medret 

Sok év óta nem volt olyan 
alacsony a vízállás a Tiszán 
mint most: Szegednél mínusz 
száztizenhat centiméter, a 
nyári tetőzéshez viszonyítva 
valamivel több mint nyolc és 
fél métert apadt. A nem is 
olyan rég rohanö, haragos fo-
lyó „megszelídült", éppen 
hogy csak ballag. Az újsze-
gedi oldalon apró homokszi-
getek látszanak ki és föld-
nyelvek képződtek a parton. 
Ez utóbbiakra csakhamar 
rábukkantak a sporthorgá-
szok, s jó fogás reményében 
ezeken ütötték fel tanyáju-
kat. 

Az Alsó Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság munkáját 
jelentősen könnyíti az ala-
csony vízszint. Ez rendkívül 
kedvező a folyamszabályozá-

sokra, amelyek az idén meg-
lehetősen kitolódtak, a szo-
kottnál később kezdődhettek. 
A partvédelemhez szükséges 
anyagok szállítását sem aka-
dályozza a sekély Tisza, 
mert könnyű, tíztonnás de-
reglyékkel viszik a kijelölt 
helyekre a köveket és a rő-
zsekötegeket. A jelenlegi 
kedvező tiszai adottságokat 
a következő években is hasz-
nosítják a vízügyi szakembe-
rek. Az élesebb kanyarula-
tokban, általában a veszé-
lyeztetett szakaszokon — 
mint például Algyő és Szen-
tes határában — több kilo-
méteres távolságban feltér-
képezik a jól kirajzolódó 
medret, s ennek alapján ké-
szülnek majd a jövő eszten-
dők partbiztosítási tervei. 

é 


