
Szegedet átfogó 
s z o c i o l ó g i a i 

vizsgálat 
Szegeden tavaly fejeződött rtíletein arányos elosztásban 

be az új lakótelepek szocio- több mint 1200 családot ke-
lógiai elemzésének részeként resnek majd fel. A kapott 
az újszegedi Odessza-város- adatokból megállapíthatják 
negyed „feltérképezése". Az majd Szeged társadalmi, 
itteni és a többi: a lágymá- ökonómiai övezeteit, ezzel 
nyosi, a pécsi és a debrece- együtt például a város ke-
ni új lakótelep szociológiai reskedelmi szerkezetét, a 
vizsgálata az elemzés után közlekedés bonyolítását, a 
megmutatta az ott élő em- belváros és a külső városré-
berek életformáját, körül- szek kapcsolatát is. 
ményeit, s véleményüket is Közismert, hogy főváro-
arról a környezetről, ahol sunk bizonyos vonatkozások-
élnek. ban túlfejlődött a vidéki vá-

Hazánk új lakótelepei kö- rosok kárára. Éppen a he-
zül a négyben folytatott tu- íyesebb arányok kialakításá-
domanyos vizsgálódás általa- ért határozta el a párt és a 
nosíthatóan pozitív képet kormány a vidéki ipartelepí-
mutatctt. Lényege, hogy az tést. Fontos helyet kap ezért 
új lakótelepek az ott élő a vizsgálatban az is, hogy az 
többség számára kedveltek. i tt élő emberek számára 
Amit kifogásolnak: az elég- mennyire vált és válik altér-
telen közlekedési és keres- natívává Szeged, a főváros-
kedelmi ellátottság. Jó né- sai „szemben". Itt különö-
hány embernél hiányérzetet s e n azért is érdekes ez a 
okoz a lakótelepi utcátlan- téma, mert a szegedi meden-
ság, másoknak viszont ez cében nagy eredményeket 
tetszik. Jogos kívánságként hoznak a szénhidro-g/n-ku-
merült fel: az illetékesek tatások, új fejlődési távla-
gondoskodjanak arról, hogy tokát nyitva a városnak, 
a lakásokban a beköltözés 

Gyári alkotmány 
/VI/t mond a kollektív szerződés a juttatásokról 

után ne kelljen hosszú ide-
ig javítgatni a kisebb-na-
gyobb építési, szerelési hi-
bákat. 

A szociológiai 
igen időszerű volt, mert 

- Kiderítik: a vándorlók ho-
gyan illeszkednek az őslakók 
soraiba, miként fogadják 
őket az itt élők. A Szegedre 

felmérés k e r ü l ° . vagy az ide dolgoz-
ni bejárók városiasodására, 
a lakosság számbeli növeke-

esneiünlc T ^ m S y , ^ * ^ 
hogy milyen lesz beépített-
ségük, helyzetük, s illeszke- , Joggal merülhet fel a 
áésük a városhoz. A lakóte- kercles: volt-e van-e gya-
lepek építésében ezek korlati haszna a vizsgálatok-
életrehívása világjelenség — n a k ? A válasz egyértelmű: 
Európában a ranglistán kö- l g e n ! A* adatok, tények nyo-
zépen állunk. mában következtetések, sőt 

Idén tavasszal az egész intézkedések járnak. Éppen 
Szegedet átfogó és hazánk- a z ú.i lakótelepeken végzett 
ban az eddigi legnagyobb felmerések alapján az Épí-
szabású szociológiai vizsgála- ^si es Városfejlesztési Mi-
tot kezd az MTA szocioló- nisztérium arra ösztönöz, 
giai kutató csoportja, a Vá- ho®y az ujabb lakótelepeket 
rosápítési Tudományos és m e g korszerűbben, és gazda-
Tervező Intézet a József ságosabban, de a célnrk sok-
Attila Tudományegyetem, a k a l megfelelőbben építsék, 
városi tanács, a Hazafias A tervezők az új épület-
Népfront városi és kerületi együttesek, az új városré-
bizottságai közreműködésé- s z e k megalkotásánál — ha 
vei A kutatás tömören fo- van is vita különféle épité-
galmazott szándéka, hogv S1 irányzatokról — a jelzé-
meqáilapítsa a különféle tár- sekre odafigyelnek, 
sadalmi tényezők szerepét és A tapasztalatokat külön-
fejlődési törvényszerűségé- ben Szeged vezetése — 
nek tendenciáit, a társadal- amennyire a körülmények 
mi együttélés formáinak, va- engedik — figyelembe veszi 
lamint intézményeinek álla- Tarjántelepen, ahol új lakó-
potát, irányát. Ennek érde- telep születik, 
kében a város különböző te- M. S. 

A kollektív szerződést 
nagy gonddal, körültekin-
tően és — ami a legfonto-
sabb — az egész kollektívát 
meghallgatva készítették el 
a vállalatoknál. Nem ke-
vés munkát adott, nem kis 
fejtörést okozott, míg az új 
Munka Törvénykönyvének ez 
a vállalati végrehajtási ren-
delete kialakult. A terme-
lés és a közösség érdekében 
— a vállalat sajátosságaihoz 
1 gazod va — a legmegfele-
lőbb helyi szabályozás meg-
alkotására törekedtek a ve-
zetők. 

Munkásszálloda 
A textilművek kollektív 

szerződése már a nyomdá-
ban van, a konzervgyárban 
pedig — nem hiába van 
„házi nyomdájuk" — már 
készen tették elém a jó 30 
oldalas „üzemi alkotmányt". 

Leginkább az érdekelt: 
szociális, egészségügyi, kul-
turális vonatkozásban • mi-
lyen kedvezményeket biz-
tosítanak az egyes cikke-

lyek. Mert igaz, hogy nagy 
szava van a prémiumnak, 
nyereségrészesedésnek, a 
közvetlen egyéni jövedelem-
nek, de ugyanezt elmond-
hatjuk a különféle közvetett 
juttatásokról is. Annál in-
kább, mert ezeknek is le-
het olyan hatásuk, amely — 
például az étkeztetés, a 
gyermekgondozási intézmé-
nyek vagy egyéb téren meg-
nyilvánuló gondoskodás ré-
vén — a vállalathoz vonz-
za, ott tartja a munkásokat. 

A textilművekben a re-
konstrukciók során új, kor-
szerű konyha kezdte meg 
működését. Heti étlapján A 
és B menű szerepel, a mun-
kások tehát — akinek egyéb-
ként a kollektív szerződés 
értelmében idén 1 millió 100 
ezer forint ebédpénzzel se-
gít az üzem — választhat-
nak. Az önkiszolgáló rend-
szer bevezetésével a várako-
zást rövidítik a szintén újon-
nan berendezett ebédlőben. 

Sok a vidéki a fiatalok 
között, egy részük albérlet-
ben lakik, drágán, s nem 
egyszer silány körülmények 

Egyetemi vezetők 
tanácskozása a megyei 

pártbizottságon 
Pénteken délelőtt a József ről, problémáiról és az ezek-

Attila Tudományegyetem, kel kapcsolatos tudomány-
délután a Szegedi Orvostu- politikai kérdésekről dr. 
dományi Egyelem és karai- Márta Ferenc rektor nyúj-
nak állami és pártvezetőivel tott tájékoztatást, az egyete-
folytatott tanácskozást Sze- mi pártpolitika időszerű kér-
geden, a megyei pártbizott- déseiről pedig dr. Serfőző 
ságon Siklós János, a Csöng- Lajos, a tudományegyetemi 
rád megyei pártbizottság pártbizottság titkára. Ezt 
titkára és Sípos Géza, a Sze- követően igen beható meg-
ged városi pártbizottság tit- beszélés alakult ki, amely-
kára, a megyei és a városi nek alapján az együttes cse-
pártbizottság illetékes vezető lekvés szükségességét álla-
munkatársainak jelenlété- pították meg az új irányítási 
pen. rendszer jövőbeni egyetemi 

A tudományegyetemi ta- alkalmazásának számos fel-
nácskozáson részt vett dr. adatában. 
Kornidesz Mihály, az Az orvostudományi egye-
MSZMP Központi Bizottsá- tem megbeszélésén dr. Gaál 
gának munkatársa is. Az György, az MSZMP Központi 
egyetem munkájáról, tervei- Bizottságának alosztály-ve-

zetője is részt vett. Itt dr. 

99 Öreg kocsi nem vén kocsi 
A használt gépkocsik állami és maszek-piacán? 

u 

Az elmúlt évben Magyar-
országon 20 000 új személy-
autót hoztak forgalomba; 
zömét a Merkúr Személy-
gépkocsi Értékesítő Vállalat 
közvetítette a vásárlókhoz. A 
fokozódó gépkocsibehozatal 
természetesen hat a hasz-
nált autók piacára is; 

— Az eladási átlagárak ményesítjük a „használtért 
erősen csökkennek. Más- — újat" rendszert. Vagyis az 
fél — két éve még gyakran örek kocsiért újat adunk, s 
50 ezren felül is ádtak egy- a használt kocsi árát termé-
egy jobb karban levő hasz- szetesen betudjuk az új el-
nált kocsiért, tavaly az át- adási árába, 
lagárak mar nem haladtak — Milyen fejlődés várható 

vidéken? 
— Az idén Debrecenben 

és Székesfehérvárott is meg-
kezdjük a használt gépku-
csik árusítását, s további 
városokban is tervezzük en-
nek bevezetését. Az Autó-
kerrel megállapodtunk, hogy 
vidéki telepein (ahol hasz-

meg a 32 ezer forintot. 
— Hogyan történik a Mer-

tavaly csökkentek az árak, kurnál az eladás? 
s az idén ez a tendencia — Talán azzal kezdeném, 
még fokozódik. miért érdemes a Merkúr 

Székely Károly, a Merkúr közvetítésével eladni a hasz-
igazgatója adott tájékozta- nált kocsit. A nálunk vásá-
tást a használt autók álla- r o l t gépkocsik átírási díja a 
mi piacáról. vételár 3 százaléka, míg a 

— Az új gazdaságirányí- szabadpiacon értékesitettek- nált tehergépkocsikat áru-
tási rendszer — mondta az n p i a hengerűrtartalom min- sítanak), mi öreg személy-
igazgató — változást hozott d e n köbcentüe után 2 forint autókkal kereskedünk majd. 

50 fillért kell fizetni. Ez azt 
jelenti, hogy például 
1000 köbcentis Skoda átírása amely" a~ íx . kerületi Nagy 
nálunk 900, szabadpiaci el- k ö r ö s i ú t a n é o i e s e n 
adas eseten 2500 forintba ke- ; ) T a n gónak" vagy „Zsibaj 
rul Egyébként a hozzánk n a k » n e Vezett használt cikk 
beadott gépkocsit gondoz- p i a c m e n e t t kapott helyet? 

Tóth Károly rektor adott 
tájékoztatást és probléma-
fölvetően érintett sok idő-
szerű kérdést, egyebek kö-
zött az egyetemfejlesztés 
sürgető tennivalóit, a vég-
zős hallgatók elhelyezkedé-
sével, az új pályázati rend-
szerrel kapcsolatos észrevé-
teleket és az új gazdaság-
irányítási rendszerből az 
orvosegyetemre háruló fel-
adatokat 

A jelenlevők — köztük 
dr. Földes József, az orvos-
tudományi egyetem pártbi-
zottságának titkára, dr. Ju-
lesz Miklós akadémiai leve-
lező tag, a Csongrád megyei 
pártbizottság tagja, dr. Földi 
Mihály egyetemi tanár, a 
Hazafias Népfront Csongrád 
megyei elnöke — sokoldalú-
an megvitatták a jelentkező 
problémákat, amelyek során 
az egyetemvezetés számos 
politikai és szakmai kérdése 
került napirendre. „., 

S hogyan alakul a hasz-
. nált kocsik szabad piaca, 

a használt autók értékesíté-
sében is. A közületek jZ 
idén már maguk is eladhat-

& l ö r s L t i r í s a ssa 
vállalatoknak, ktsz-eknek 
vagy mezőgazdasági üzem-
nek Csak magánosok x .ra^v** 
szére nem adhatnak el köz- zuk, kisebb hibáit ki is ja- szombat és vasárnap a két 
vetlenül közületi autói; ! d j u _ k L l J z T k , e p e ® a l l a P ° t u k " piacnap. Szombaton csak két 
használt teherautóikat az 

ról gondoskodunk. elárvult Skodát találtunk itt 
— Vannak-e terveik az (50—50 ezret kértek értük, 

üzletág tovabbfejlesztesere? d e l e h e t a i k u d n i . . . ) . vasár 
— A bizományi eladasi n a p a z o n b a n m á r több mint 

rendszer fenntartasa mellett go_at_ 
azt tervezzük, hogy a jövő-
ben készpénzért is veszünk Itt már látni nyugati kő-
használt személyautót Az csikat is: Volkswageneket 
értékesebb kocsikra beve- 60-tól 80-lg, két-hároméves 
zetjük a nyilvános árverést. Opeleket 80 és 120 között, 

— Ha pedig úgy alakul nagy Simcákat 70-ért, kis 
gánösoktól már egy-két éves majd az új kocsik behoza- farmotoros Renault-okat 35— 
nyugati koc'ikat is kaptunk tala. hogy egves tínusokból 40-ért. régi Fiat-okat 10—12 
bizományi eladásra. több jön, mint eddig, intéz- ezerért 

Autóker, személykocsijaikat 
a Merkúr veszi meg. 

— A budapesti Röppen-
tyű utcai telepünkön 1000 
állami és 700 magánkézben 
volt személyautót vásárol-
tak. Az állami kocsik közül 
leginkább a kiöregedett 
Moszkvicsok és Warszawák 
kerültek hozzánk, de ma 

között. E tekintetben is ja-
vulás várható: 420 mun-
kásnő részére létesítenek 
szállodát idén, megvásárol-
ják az építőmunkások fel-
vonulási lakótelepét s kor-
szerűen berendezik. A bői 
csődében és napköziben is 
nagyobb helyet csinálnak az 
apróságoknak, két kisebb 
felvonulási épületet ez az if-
jú korosztály vehet majd 
igénybe. 

Hűség és jutalom 
A vizsgálódó — mindkét 

üzemben — helyesléssel ál-
lapíthatja meg: változatla-
nok a korábbi kedvezmé-
nyek. A vezetők nem töre-
kedtek valamiféle „lefara-
gásra" ezekből a juttatások-
ból. Nem értelmezték tehát 
hamisan az önállóságot, úgy 
éltek a választás és döntés 
lehetőségével, hogy a taná-
csokat, javaslatokat is rend-
re mérlegre tették. Kétség-
telen, hogy mindebben nagy 
szerepe volt a szakszervezet-
nek, mint érdekképviseleti 
szervnek. 

Inkább azt nézték, lehet-
ne-e valahol többet adni. Az 
üdülési lehetőségeket is bő-
víteni igyekeztek. A jövőben 
a lehetőségekhez mérten a 
lakásépítési akciót is támo-
gatni akarják — hosszúle-
járatú kölcsönökkel — a 
textilművekben. 

A konzervgyári szabály-
zatban jól nyomon követ-
hető az a törekvés, hogy a 
kiváló dolgozókat, a törzs-
gárda tagjait fokozottabban 
becsüljék meg. A másik 
gyárban úgyszintén. S ez 
igen lényeges: a vállalatok 
olyan előnyöket biztosíthat-
nak a hosszabb ideje ott 
dolgozóknak, jó munkát 
végzőknek — például juta-
lom, jutalomszabadság, fel-
mondási idő terén —, ame-
lyekkel egyrészt elismerik, 
másrészt ösztönzik a legjob-
bak hűségét az üzemhez. 

Források 
Mindkét üzemben tökéle-

tesen felszerelt orvosi ren-
delőkomplexum áll a mun-
kások rendelkezésére; jó, sőt 
példás az egészségügyi el-
látás. A kulturális nevelő-
munka feltételeit a részese-
dési alap terhére biztosít-
ják. E területen még sok 
a kívánni való, ezért is jó, 
hogy lépésről-lépésre meg-
teremtődnek a nagyobb le-
hetőségek. A konzervgyáriak 
vadonatúj, kitűnően felsze-
relt KISZ-klubja a szórako-
zás mellett havi kulturális 
programot nyújt. A rekons-
trukció befejeztével a texti-
les „kultúrosok" is felléle-
geznek; hamarosan fölavat-
ják az új színpadot, a 
KISZ-isták színjátszó cso-
portot készülnek alakítani, s 
úgy látszik, idén tavaszra a 
tánccsoport is „kivirágzik". 

A tapasztaltakat összegez-
ve: a gyári alkotmány to-
vábbra is biztosítja a ked-
vezményeket a dolgozóknak, 
a szociális, egészségügyi és 
kulturális támogatás forrá-
sai nem apadnak. Sőt, ahol 
és ahogyan lehet, inkább 
bővebben csörgedeztetik. 

Simái Mihály 

Rekord 
— siabadaiomből 

be Az Országos Találmányi találmányt jegyeztetett 
Hivatalban 1967-ben rekord- hazánkban, 
mennyiségű, szám szerint Magyarországon is lépé-
2831 találmányt jelentettek sek történtek, hogy a vál-
be, 168-cal többet, mint lalataink — belföldön és 
1966-ban. Ennek azonban külföldön egyaránt — 
csak körülbelül a fele szár- ugyancsak megvédhessék 
mazik hazai feltalálóktól, szellemi alkotásaikhoz fűző-
1400 szabadalmat külföldiek dó jogaikat. Az Országos 
jelentettek be, hogy ezzel ta- Találmányi Hivatal és a 
lálmányukhoz fűződő jogai- Mérnöki Továbbképző Inté-
kat nálunk is védjék. A leg- zet még tavaly egvéves sza-
több külföldi bejelentés — badalmi ügyvivőképző tan-
344 — az NDK-ból érkezett, folyamot szervezett, amely-
ö t követi az NSZK és Svájc, nek 34 hallgatója most tette 
E két ország 288, illetve 175 le első félévi vizsgáit 

A Termelőszövetkezetek 
Országos Tanácsa, a Kisipa-
ri Szövetkezetek Országos 
Szövetségének választmánya 
és az Általános Fogyasztási 
és Értékesítő Szövetkezet or-
szágos tanácsa által megvá-
lasztott küldöttek pénteken a 
parlament Gobelin-termében 
ünnepi ülést tartottak, ame-
lyen megalakították az Or-
szágos Szövetkezeti Taná-
csot. Az alakuló ülésen részt 
vett Losonczi Pál, az Elnö-
ki Tanács elnöke és Nyers 
Rezső, az MSZMP Politikai 
Bizottságának tagja, a Köz-
ponti Bizottság titkára. 

Az alakuló ülés Erdei Fe-
renc akadémikus elnökleté-
vel megtárgyalta és elfogad-
ta az Országos Szövetkezeti 
Tanács alapítólevelét, ügy-
rendjét, majd megválasztot-
ta a tanács vezetőit. Az Or-
szágos Szövetkzeti Tanács 
elnökévé Dobi Istvánt, az 
Elnöki Tanács nyugalmazott 
elnökét, első elnökhelyette-
sévé pedig dr. Molnár Fri-
gyes országyyűlési képviselőt 
választották meg. Elnökhe-
lyettesek lettek az alapító 
országos szövetkezeti szer-
vek vezetői: Erdős József, 
Szabó István és Szirmai Je-
nő. 

Nézőket 
vesztett 
a mozi 

Pénteken ülést tartott a 
Központi Népi Ellenőrzési 
Bizotság. Dr. Dabrónaki Gyu-
la, a KNEB elnöke beszá-
molt a Szovjetunió népi el-

lenőrzési bizottsága küldött-
ségének a közelmúltban Ma-
gyarországon tett látogatá-
sáról. A beszámolót követő-
en a bizottság tagjai meg-
vitatták és elfogadták a 
dolgozók beadványaival va-
ló foglalkozás utóvizsgála-
tának programját. 

A továbbiakban a mozik 
működéséről, látogatottságá-
nak alakulásáról készült je-
lentés szerepelt a KNEB 
napirendjén. A vizsgálat 
megállapította, hogy az utób-
bi hét évben mozilátogatók 
száma csaknem egyharma-
dával — több mint 40 mil-
lió fővel — csökkent. ES 
nemcsak művelődési, hanem 
gazdasági szempontból is 
érzékeny veszteséget jelent: 
hat év alatt csaknem 200 
millió forintos eredmény-
romlás mutatkozott a film-
szakmában. 

Ebben közrejátszott, hogy 
az erősen központosított irá-
nyítás a lakosság érdeklődé-
sét nem vette kellően fi-
gyelembe a filmellátásnál, a 
műsorszerkesztésnél és pro-
pagandánál. Azokban a köz-
ségekben és falvakban csök-
kent legnagyobb mértékben 
a mozilátog'atók száma, ahol 
a mozin kívül alig van más 
művelődési, szórakozási le-
hetőség. Ezeknek a telepü-
léseknek nagyobb részében 
keskenyfilmes mozi műkö-
dik, de a nagyobb sikert 
aratott normál filmek jelen-
tős részéről nem készül kes-
keny másolat. A külföldi fil-
mek közül még mindig SOK 
olyan kerül a közönség elé, 
amelyet nem szinkronizál-
tak. A feliratos filmek vi-
szont, a 16 milliméteres ve-
títőgépek közismerten gyen-
ge fényhatása miatt a kü-
lönösen sokszori igénybevé-
tel után — nehezen olvas-
hatók. 
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