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Országos 
postás-
konferencia 

Csütörtökön Miskolcon 
Horn Dezső közlekedés- és 
postaügyi miniszterhelyettes 
megnyitotta az ötödik orszá-
gos postáskonferenciát. A 
területi igazgatóságok, a 
postaval kapcsolatos mű-
szaki és tudományos inté-
zetek, továbbá a posta ré-
szére dolgozó fontosabb vál-
lalatok megközelítőleg öt-
száz szakembere mellett 
NDK-beli és lengyel posta-, 
illetve postamüszaki szak-
emberek is részt vesznek 
munkájában. Horn Dezső 
megnyitójában hangsúlyoz-
ta: a Magyar Posta szolgál-
tatásainak színvonala vi-
lágviszonylatban is elbírja az 
összehasonlítást. Ennek el-
lenére szükség van a minő-
ség javítására. 

A miniszterhelyettes a to-
vábbiakban leszögezte: a 
szolgáltatások tekintetében a 
posta nem hatóság, hanem 
szolgáltató üzem. 

Horn Dezső megnyitója 
után megkezdődtek a kétna-
pos konferencia előadásai. 

Befejeződtek a magyar-
finn tárgyalások 

Losonczi Pál és kísérete hazaérkezett Közös 
nyilatkozatot adtak ki 

liosonczi Pál, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának elnöke és felesége 
Urho Kekkonennek. a Finn 
Köztársaság elnökének és 
feleségének meghívására 
1971. augusztus 23—26 kö-
zött hivatalos látogatást tett 
Finnországban. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke és 
a Finn Köztársaság elnöke 
hivatalos megbeszéléseket 
folytatott, amelyeken ma-
gyar részről dr. Ajtai Mik-
lós, a Minisztertanács el-
nökhelyettese, dr. Ortutay 
Gyula akadémikus, az Elnö-
ki Tanács tagja, Nemesla-
ki Tivadar országgyűlési 
képviselő, a SZOT titkára, 
dr. Várkonvi Péter államtit-
kár. a Tájékoztatási Hivatal 
elnöke. Nagy János külügy-
miniszter-helyettes, Rónai 
'Rudolf, a Magyar Népköz-

társaság nagykövete. Eszter-
gályos Ferenc, a Külügymi-
nisztérium főosztályvezetője 
és Ágoston Béla, a Külügy-
minisztérium főelőadója — 
finn részről pedig Ahti Kar-
jalainen miniszterelnök, Ola-
vi J. Mattila külkereskede-
lemügyi miniszter. Richárd 
Tötterman, a külügyminisz-
térium államtitkára, Martti 
Ingman, Finnország nagykö-
vete a Magyar Népköztár-
saságban, Risto Hyvaerinen, 
a külügyminisztérium poli-
tikai főosztályának vezető-
je és Pentti Uusivirta, a 
külügyminisztérium külke-
reskedelmi főosztályának ve-
zetője vett részt. 

Losonczi Pált és kísére-
tét ünnepélyesen búcsúztat-
ták Turkuban. Az Elnöki 
Tanács elnöke és kísérete 
különrepülővel tegnap ké-
ső este hazaérkezett. 

Kevés a kollégium, az óvoda 
A szegedi oktatási intézmények vezetőinek 

értekezlete 
Tegnap délelőtt a városi tanácsház nagytermében 

megtartották a szegedi oktatási intézmények igazgatói-
nak. szakfelügyelőinek hagyományos tanév előtti ér-
tekezletét. A vezetői értekezleten Kovács József, 
a művelődésügyi osztály vezetője tartott beszámolót. 
Dr. Ozvald Imre, az MSZMP Szeged városi bizottságá-
nak titkára időszerű kül- és belpolitikai tájékoztatót 
adott a pedagógusoknak. Jelen volt a megbeszélésen 
Papp Gyula, a városi tanács elnökhelyettese is. 

Mint ismeretes, június el-
sejétől rendezték a pedagó-
gusok fizetéset, s első ízben 
differenciáltak. A művelő-
dési osztály vezetője meg-
állapította. a szegedi intéz-
mények állami- és társadal-
mi vezetői általaban jól 
hajtották végre a bérrende-
zést, egyes helyeken igen 
bátran éltek a differenciálás 
lehetöségevel. s a nevelők 
is megnyugvással fogadták 
az új besorolásokat. Az óvó-
nők általában 300. az általá-
nos és középiskolai tanárok 
350 forinttal kapnak maga-
sabb fizetést, s az osztály-
főnöki pótlék bevezetése is 
sok pedagógusnak jelent 
többletjövedelmet. Javultak 
az oktatás tárgyi feltételei 
a szegedi iskolákban. A 
Tömörkény és Ságvári gim-
náziumokban korszerű nyel-
vi, a Radnóti gimnázium-
ban fizikai laboratórium lé-
tesült, a Kőrösy közgazda-
sági szakközépiskolában elő-
adó. a vasútforgalmi szak-
középiskolában korszerű 
elektrotechnikai laborató-
rium. szertár és nagymére-
tű, korszerű tornaterem is 
épült. A Rózsa Ferenc 
szakközépiskolában és a 
közgazdasági szakközépisko-
lában jelentős vásárlással 
bővítették a gépparkot, s 
általában valamennyi szege-
di iskola fejlesztette audió-
vizuális szemléltető eszköze-
it, szertári felszerelését. A 
jelentős mennyiségi gyara-
podás ellenére (a városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 1 
millió forintos póthitelt 
adott szemléltető eszközök 
beszerzésére), néhol bosz-
szantó hibák fordulnak elő, 
igy a tárgyi feltételek ja-
vulása nem m-indig hozza 

magával az oktatómunka 
korszerűsitését. 

Idén 9 ezer általános is-
kolás és 6 ezer 449 közép-
iskolai tanuló fejezte be a 
tanévet. Az általános isko-
lások tanulmányi átlaga 
(3.7) megegyezik a tavalyi-
val, elfogadható, jó, általá-
ban nincs szembetűnő kü-
lönbség az egyes iskolák kö-
zött. A középiskolások vá-
rosi tanulmányi átlaga (3,4) 
pedig némileg' jobb a ta-
valyinál, s örvendetes, hogy 
a bukások száma csókkent. 
(Legtöbb elégtelent a Kő-
rösy közgazdasági szakkö-
zépiskolában osztottak, a 
Rózsa Ferenc gimnáziumban 
és szakközépiskolában, va-
lamint a közgazdasági szak-
középiskolában egyetlen ta-
nuló sem bukott osztályis-
métlésre.) 

Komoly gondot okoz vi-
szont a vidékiek középis-
kolai felvétele. A diákok je-
lentős részét magánháznál 
kenytelenek elhelyezni a 
szülők, a lányok esetében 
pedig gyakran vonakodnak 
ettől. A jelenlegi szűkös kö-
rülmények nem teszik lehe-
tővé a gimnazisták kollégiu-

mi elhelyezését, így éppen a 
fizikai munkát végző vidéki 
szülök gyermekei esnek el a 
továbbtanuláshoz szüksé-
ges feltételektől. A kollégiu-
mi hiány hovatovább Szeged 
szakközépiskolai képzésének 
komoly akadályává vált. 
Pedig a fizikai dolgozók 
gyerekeinek segítésében ko-
moly lépések történtek az 
elmúlt tanévben. A szerve-
zett munka eredményeként 
tanulmányi átlaguk a kö-
zépiskolákban 3,4, tehát 
megegyezik az átlaggal. A 
kollégiumi férőhelyek hiá-
nyán azonban a pedagógu-
sok áldozatvállalása sem se-
gíthet. Ugyancsak komoly 
problémákat okoz az óvo-
dák hiánya. Az elmúlt tan-
év maximális kihasználtsága 
ellenére is mintegy 300 gye-
rek felvételét kellett eluta-
sítani, különösen a Belvá-
rosban és Tarjánban. A 
gondokat tetézte az óvónő-
hiány, így nemcsak képesí-
tés nélkülieket kellett beál-
lítani, de előfordult, hogy 
főiskolai vagy egyetemi 
végzettségű pedagógusok ke-
rültek az óvodákba. Néhány 
új létesítmény belépése 
utóbb enyhíti ugyan a gon-
dokat. a végleges megoldás 
csak későbbre várható. 

A szegedi oktatási intéz-
mények vezetőinek értekez-
lete ma délelőtt a Béke ut-
cai általános iskolában és a 
Radnóti gimnáziumban foly-
tatódik. a 

N. I. 

Komputerizálják a kemizálást 
Oj módszerekkel, figye-

lemre méltó kezdeményezé-
sekkel segíti a Magyar 
Vegyipari Egyesülés számí-
tóközpontja a mezőgazdaság 
kemizálását a vegyianyagok 
gyártásától a felhasználásig. 
Harminc mérnök es közgaz-

dász dolgozza ki azokat a 
módszereket, amelyek alap-
ján a számítógépek részt 
vehetnek a technológiai pa-
raméterek meghatározásá-
ban, a műtrágyák, növény-
védő szerek felhasználási 
arányainak megállapításában 
es kiválasztasaban is. 

Losonczi PS1 a megérke-
zés után nyilatkozott újság-
íróknak finnországi benyo-
másairól. Egyebek között 
megállapította: 

— Nehéz szavakban kife-
jezni azt a rendkívül meleg, 
szívélyes fogadtatást, amely-
ben finn testvéreink részesí-
tettek bennünket. Vélemé-
nyem szerint ebben nemcsak 
a két nép régi időkre visz-
szanyúló testvériségének a 
gondolata mutatkozott meg, 
hanem a jelen időszaknak 
az a reális felismerése is, 
hogy számos területen 
együtt dolgozhatunk, hi-
szen ez mindkettőnk közös 
érdeke. 

— Tárgyalásaink során 
megállapítottuk: örvendete-
sen fejlődnek kapcsolataink, 
de még sok a tennivaló, 
hogy ezeket gazdasági, tu-
dományos, műszaki, kultu-
rális területen tovább fej-
lesszük. Különösen utalnék 
itt az ipar területén kívá-
natos együttműködésre: 
azokra a kooperációkra, 
amelyekkel kapcsolatban 
tárgyalások folynak. 

(A magyar—finn közös 
közleményt lapunk 2. olda-
lán ismertetjük.) 

r r rr eromu 

A már meglevő Dunai Höer őmű szomszédságában az ed-
diginél kétszer nagyobb tel jesitmcnyü erőmüvet építe-
nek. A berendezések egy része csehszlovák, más része 
hazai gyárakban készül. Az erőmű 1976-ra épül fel. Ge-
neráltervzője az ERŐTERV, kivitelezője pedig a 22. 

számú és 26. számú Állami Építőipari Vállalat 

A Minisztertanács ülése 
A kormány az országgyűlés elé 

terjeszti a szövetkezeti és az ifjúsági 
törvény tervezetét 

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: 
A Minisztertanács csütörtökön ülést tar-

tött. 
A külügyminiszter beszámolt Abdel 

Karim Al-Sheikly iraki külügyminiszter 
hazánkban tett hivatalos baráti látogatá-
sáról, A kormány az arab politikussal 
folytatott tárgyalásokat hasznosnak Ítélte, 
s a jelentést tudomásul vette. 

Az igazságügyi miniszter előterjesztette 
a szövetkezetekről szóló törvény és a végre-
hajtásáról intézkedő kormányrendelet terve-
zetét. A kormány a rendelet tervezetét el-
fogadta. s ügy határozott, hogy a szövet-
kezetekről szóló törvénytervezetet az or-
szággyűlés elé terjeszti. 

Az igazságságügyi miniszter előterjesz-
tette továbbá az ifjúságról szóló törvény 
és a végrehajtásáról rendelkező kormány-
határozatok tervezetét. A Minisztertanács 
a kormányhatározatok tervezetét elfogadta, 
s elhatározta, hogy az ifjúsági törvény 
tervezetét is az országgyűlés elé terjeszti. 

A munkaügyi miniszter jelentést ter-
jesztett elő az év elsö felértek munkaügyi 
helyzetéről. A jelentés szerint 1971. első 
fél évében kedvezően alakult a munkaügyi 
gazdálkodás. 

Az ipari termelés emelkedésének teljes 
egésze, az építőipari termelés emelkedé-
sének pedig mintegy kétharmada a ter-
melékenység növekedéséből származik. A 
termelékenység növekedési ütem.e az ipar-
ban a tavalyihoz hasonló. az építőiparban 
viszont fokozódott. 

Nem kielégítő még a belső tartalékok 
feltárása és hasznosítása. A jövőben mind 
a felügyeleti szerveknek, mind a vállala-
toknak jobban elő kell segíteniük a tar-
talékok hasznosítását. Ezt a munka jobb 
megszervezésével. a teljesítmény szerinti 
bérezéssel, valamint az anyagi ösztönzés 
helyesebb alkahnaza&aual tudják elérni. A 

kormány a jelentést megvitatta, és jóvá-
hagyólag tudomásul vette. 

Az Országos Tervhivatal elnökének elő-
terjesztése alapján a kormány megtárgyal-
ta az 1972. évi népgazdasagi terv fő irány-
elveit, s egyetértett azzal, hogy a tervet 
a javaslatoknak megfelelően dolgozzák ki. 

A pénzügyminiszter az 1912. évj állami 
költségvetés összeállításának főbb kérdé-
seiről tett tájékoztató jelentést. A kor-
mány úgy határozott, hogy a jövő évi 
költségvetésre vonatkozó előterjesztést a 
jelentésben foglaltaknak megfelelően és a 
népgazdaság általános egyensúlyi helyze-
tének javítására hozott döntésekkel össz-
hangban készítsék el. 

A Magyar Nemzeti Bank elnöke tájé-
koztató jelentést terjesztett elő az 1972. 
évi hitelpolitikai irányelvek előkészítésé-
ről. A kormány a tájékoztatót tudomásul 
vette. 

A kormány megvitatta és tudomásul 
vette a Legfőbb Ügyészség tájékoztató je-
lentését a gazdasági bűnözés alakulásáról. 
Az utóbbi években, a gazdaságirányítási 
reformja óla, mind a társadalmi tulajdont 
károsító, mind a népgazdasági ismert 
büntettek száma némileg csökkent. Ezt 
elősegítette az a körülmény, hogy a vál-
lalatok közösségei érdekeltebbek a rájuk 
bízott társadalmi tulajdon védelmében, az 
esetleges visszaélések megakadályozásá-
ban. A csalások és hűtlen kezelések mel-
lett nagyobb arányban a devizagazdál-
kodás érdekeit veszélyeztető büntettek 
fordultak elő. Az állami és a szövetkezeti 
vállalatok többségénél szigorították az el-
lenőrzést, s amikor tudomásukra jut va-
lamilyen károkozás. a dolgozók is bátrab-
ban élnek feljelentési kötelezettségükkel. 

A kormány ezután egyéb ügyeket tár-
gyalt. 


