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Szeged múlt évi gazdálkodása 
és az idei tennivalók 

"A beszámoló és a vita alapján meg-
állapította a városi pártbizottság, 
hogy a Központi Bizottság 1972 no-
vemberi határozata Szegeden is meg-
gyorsította a X. kongresszus határo-
zatainak végrehajtását. A gazdaság-
szervező munka a hatékonyság foko-
zására. a szervezés fejlesztésére, a 
termelés gazdaságosságának javításá-
ra, az időarányos népgazdasági és 
vállalati tervfeladatok teljesítésére 
irányult Az eredmény: Szeged telje-
sítette a Központi Bizottság határo-
zatából, a megyei és a városi pártbi-
zottság állásfoglalásából adódó fel-
adatokat Ez ielentős részben annak is 
köszönhető, hogy mind határozottab-
ban érvényesül a párt munkáspoliti-
kája, amely nemcsak az üzemekben 
teremtett jó hangulatot, megfelelő po-
litikai légkört, hanem másutt is: jól 
érezték magukat a szövetkezeti pa-
rasztok, az értelmiségiek, alkalma-
zottak stb. Nyilvánvalóvá vált. hogy 
a munkáspolitika az egész dolgozó 
nép érdekeit, szolgálja, ezért ezt a po-
litikát kötelességünk következetesen 
tovább folytatni és fejleszteni. 

Ián 10. sz. Vállalat 19 százalékkal 
több árut szállított, mint az elmúlt 
évben. 

I. 
A termelés növekedési üteme azo-

nos az országossal, az egyes ágaza-
tok között azonban lényeges a kü-
lönbség. Változatlanul gyors fejlódés 
jellemzi a nehéz- és gépipar termelé-
sét. Kiemelkedő a szénhidrogén-ter-
melés, amely 65 százalékkal növeke-
det t A könnyűipari üzemek produk-
tuma a népgazdasági átlag alatt ma-
radt. A tanácsi iparban mintegy 9 
százalékos, az ipari szövetkezetekben 
15 százalékos a termelés növekedése. 
E kisebb egységek ugyanis rugalma-
sabban tudnak alkalmazkodni a ke-
reslet változásaihoz. 

Javult a termelés gazdaságossága. 
A folyamatos vállalati intézkedések 
hatására a gazdaságtalan termelés 
részaránya nem jelentős. Tovább 
fejlődött az ipari üzemek külkereske-
delmi tevékenysége. A gazdasági ha-
tékonyság javulását jól mutatja a 
vállalati jövedelmezőség alakulása is: 
a szegedi gyárak és szövetkezetek 
eredményei tavaly mintegv 8—10 szá-
zalékkal javultak. A munka termelé-
kenysége 1973-ban is kedvezően ala-
kult. a termelés bővülését 90 száza-
lékban termelékenységből fedezték a 
vállalatok. E£t a technikai színvonal 
fejlődése, a kibontakozó szervezési te-
vékenység és a jó anyaggazdálkodás 
segítette elsősorban. 

A felszólalások is aláhúzták, amit a 
Jelentés megállapított: a múlt évben 
tovább fejlődtek, korszerűsödtek a 
város üzemei. Elkészült az újszegedi 
szövőcsarnok. szövő- és fonógépek 
cseréjére került sor, fóliazsák gyártá-
sát kezdte el a KSZV, amely elsősor-
ban a tőkés országokba irányuló ex-
port növelését teszi lehetővé. A ru-
hagyárban ú j gépeket szereztek be, 
folytatódott a Pannónia szőrmegyár 
rekonstrukciója. Jó ütemben halad a 
bútorgyár ú j üzemcsarnokának épí-
tése. 

Ügy ítélte meg a városi pártbizott-
ság. hogy az élelmiszeripar sziríén 
eredményes esztendőt zárt. termelése 
főleg a belföldi igények kielégítését 
szolgálta. Jelentősen növekedett az 
export is: húsból, húskészítmények-
ből. konzervárukból és kenyérgabo-
nából az előző éveknél többet szállí-
tottak külföldre. Az élelmiszeripar 
termelése összességében a népgazda-
sági átlagnak megfelelően alakult. A 
lakosság tej- és kenyérellátásával 
egész évben nem volt baj, bár szer-
vezetlenség miatt esetenként hiányok 
jelentkeztek. A tasakolt tej és a fó-
liába csomagolt kenyér, a kezdeti ide-
genkedés után, közkedvelt lett. Az 
üzembe helyezett zsemle- és kifli-
gyártó gépsoron jó minőségű és ele-
gendő péksüteményt tud gyártani a 
sütőipari vállalat. 

A város mezőgazdaságának fejlődé-
sét a kiegyensúlyozottság jellemezte. 
Az állattenyésztésben a tehénállo-
mány állandósult, és jelentős minő-
ségi javulás tapasztalható. Az évi át-
lagos tejtermelés tehenenként 2270 
liter. A sertésállomány 38 százalékkal 
növekedett 1973-ban a termelőszövet-
kezetek 69 millió forintot ruház-
tak be. 

A város építőiparát — a fejlődés 
mellett — a belső strukturális arány-
talanságok jellemzik. A házgyár le-
hetővé teszi az éves lakástervek 
megvalósítását, a szakipari munka 
azonban a szereléstől továbbra is je-
lenesen elmarad, ezért a befejezési 
munkák elhúzódnak. Ez főleg a la-
kásépítésnél okoz gondot 

A szállítási igénveket a szállító vál-
lalatok kielégítették. A szegedi vas-
Úti csomópont 15,8 százalékkal, a Vo-
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Kedvezően alakultak a város lakos-
ságának életkörülményei. A központi 
és helyi bárfejlesztések hatására gyor-
san — 9—10 százalékkal — emelked-
tek a munkabérek, s ennek kedvező 
volt a visszhangja. A béremelés dif-
ferenciált elosztásával a munkások 
egyetértettek, azt általában igazságos-
nak találták. A város lakosságának 
pénzjövedelmei mintegy 8,5 százalék-
kal emelkedtek. 

Az áruellátásról annyit: a kiskeres-
kedelmi forgalom az 1972. évit 10— 
XI százalékkal haladja meg. A vegyes 
iparcikk 13,8 százalék növekedést mu-
tat. a ruházati forgalom mérsékelten, 
2,1 százalékkal emelkedett. A kedve-
ző jelenségek mellett természetesen 
gondok is jelentkeztek. A kereskede-
lemben többször került sor árenged-
ményes vásárok rendezésére. ame-
lyek elsősorban — munkáspolitikánk-
kal összhangban — az alacsonyabb 
jövedelmű családok gondjain enyhí-
tettek. 
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Miniszteri konferencia 
Budapesten 

A szocialista országok tegellátás, amelynek előké-
egészségügyi minisztereinek szítő szakértői értekezletére 
1972. évi XIII. ulánbátori február 12—14 között Buda-
konferenciáján úgy döntöt- pesten kerül sor. A tanács-
tek, hogy az 1974-ben esedé- kozáson a szocialista orszá-
kes' XV. miniszteri konfe- gok egészségügyi minisztéri-
renciát Magyarországon umai gyógyító-megelőző fő . 
tartják. A konferencia szak- osztályainak vezetői és or-
mai témája a sürgősségi be- vosszakértök vesznek részt. 

A városfejlesztésre mind a párt-, 
mind a tanácsi szervek nagy figyel-
met fordítottak. A módosított IV. öt-
éves lakásépítési tervet a városi párt-
bizottság megtárgyalta és elfogadta. 
Eszerint a tervidőszakban 10 500 la-
kás felépítését kell szorgalmazni, se-
gíteni. 1973-ban 2 ezer 85 lakás ké-
szült el a városban. Három év alatt 
összesen 5 ezer 898 lakás épült, a 
hátralevő két évben pedig 4 ezer 615-
öt kell fölépíteni. Továbbra is sok 
gondot okoz a lakótelepi kapcsolódó 
létesítmények megépítésének elhúzó-
dása. A város felszabadulásának 30. 
évfordulójára kibontakozott mozgal-
mon belül illetékes vállalatok és szer-
vek szocialista szerződést kötöttek, 
amelynek alapján reális lehetőség 
van arra. hogy Tarjánban idén két, 
egyenként 1300 négyzetméteres ABC-
áruház. egv 750 négyzetméteres étte-
rem-presszó és egy 530 négyzetméte-
res ABC-áruház fölépüljön. Időelto-
lódással. sok gonddal, de halad az ú j 
szálloda építésének előkészítése, s az 
építés idén elkezdődik. 

Az autóbuszközlekedés fejlesztése 
az elmúlt években jelentős eredmé-
nyekkel járt. A Volán meglevő gép-
kocsiparkjával azonban további szállí-
tási kapacitást már nem tud biztosí-
tani. A sok elhasznált kocsival a me-
netrend betartása komoly gondot 
okoz, járatkimaradások miatt — kü-
lönösen csúcsidőben — nagy a zsú-
foltság. A fejlesztést szolgáló ú j tí-
pusú autóbuszokat az Ikarus ez évben 
szállította le. 

Jelentős hatással van a lakosság 
életkörülményeinek alakulására a 
közműellátottság is. Tavaly legtöbb 
probléma a vízellátással volt, főleg 
a nvári hónapokban. Enyhített a 
gondokon a IV-es számú vízmű rész-
leges üzembe helyezése. A csatorná-
zásban sok évtizedes elmaradást kell 
megszüntetni, legfontosabb a rókus— 
móravárosi főgyűjtő építése. Tavaly 
az építés felgyorsult, és ez év végére 
valószínűleg Tarjánvárosig elkészül. 
A legdinamikusabb változás a gáz-
szolgáltatásban van. A földgáz-fel-
használás növelése és a városigáz-
gyártásról a gazdaságosabb földgáz-
felhasználásra való átállás megkíván-
ja a külső elosztóhálózat felújítását, 
és ezzel párhuzamosan az épületek 
belső szerelési és felújítási munkáinak 
elvégzését is. A városi pártbizottság 
megállapította: megvan a lehetősége 
annak, hogv Szeged felszabadulásának 
30. évfordulójára a gázprogram befe-
jeződjék. 

Felgyorsult az útépítés is. Az egy-
idejű útlezárások miatt ez sok problé-
mát okoz. a befejezés után azonban a 
város úthálózata alapvetően megja-
vul. A villamosenergia-ellátás lépést 
tudott tartani a növekvő igényekkel. 

Az életszínvonal emelkedésével egy-
re jobban növekszik a szolgáltatások 
Iránti kereslet. A kiemelt szolgáltatási 
tevékenység fejlődése — a lakáskar-
bantartás kivételével — megfelelő. 
Ennek ellenére további intézkedések 
szükségesek: a különböző szektorok 
közö+ti koordináció iavftásával töre-
kedni kell a peremkerületek, az ú j 
városrészek ellátására is. 

Tihanyi biológusok 
felfedezése 

A Magyar Tudományos ménye a mostani felfedezés, 
Akadémia tihanyi biológiai amelynek lényege hogy az 
intézetében — ahol az ideg- idegsejteket aszerint külön-
sejtek és az idegrendszer is- böztetik meg egymástól, mi-
meretlen faktorait kutatják ként reagálnak az ingerüle-
— nemzetközi viszonylatban ceket szállító kémiai anya-
is rendkívüli érdeklődésre gokra. A tihanyi kutatók ál-
számot tartó felfedezést tet- lapították meg. hogy öebiá-
tek. Ez a felfedezés az ideg- tor, vagy más néven transz-
sejtek újszerű rendszerezésé- mitter anyagokra különbö-
nek alapjait jelenti. A tiha- zőképpen reagálnak az ideg-
nyi kísérleti alanyok óriási sejtek. Még az azonos szer-
idegsejttel rendelkező csigák, kezetű sejtek sem egyfor-
ezeknek egy-egy sejtje gyak- mán viselkednek a közvetítő 
ran eléri a félmillimétert is. kémiai anyagokkal szemben. 
Így a sejtek működési me- Így arra a következtetésre 
chanizmusa könnyebben jutottak, hogy idegsejteket, 
szemmel tartható, mint a nemcsak morfológiailag, ha-
20—30-szor kisebb emberi nem kémiai érzékenységüket 
idegsejteké. A nagyszabású tekintve is meg kell külön-
és szerteágazó kísérletekbe a böztetni. Az újszerű rend-
biológusok mellett elektro- szerezéssel három csoportra 
mérnökök és kibernetikusok osztották az idegsejteket. E 
is bekapcsolódtak. fontos kutatási eredmény kí-

Ennek az együttműködés- sérletsorozatokat von maga 
nek egyik gyümölcsöző ered- után. 

Koszorúzás 
és emlékkiállítás 

4. 
Mint a pártbizottság megállapította, 

feladatainkat a Központi Bizottság 
1973. november 28-i határozata és a 

megyei pártbizottság gazdaságpoliti-
kai állásfoglalása szabja meg. A la-
kásépítés és a járulékos beruházások 
nagyobb üteme érdekében javítani 
kell a koordinációt, a tanácsi szer-
vekben és a lebonyolítást végző vál-
lalatoknál egyaránt. Szükséges a ta-
nácsi előkészítő munkák gyorsítása: 
időben hozott döntésekre, program-
jóváhagyásra, tervezési megbízásra, 
továbbá következetes ellenőrzésre és 
beszámoltatásra kell törekedni. A vá-
ros és hazánk felszabadulásának 30. 
évfordulóját ú j létesítmények átadá-
sával is ünnepélyesebbé kell tenni. 

Idén 2 ezer 188 lakás felépítésével 
számolunk. Építőipari szervezeteink 
felkészültsége lehetővé teszi, hogy az 
elmúlt évben elmaradt 159 lakás is 
felépüljön, és hosszú évek óta először 
túlteljesítsük célcsoportos lakásépítési 
tervünket. 

Hangsúlyozta a pártbizottság a jobb 
kereskedelmi ellátás fontosságát. Ja-
vuló készletgazdálkodással el kell ér-
ni az úgynevezett olcsóbb áruk folya-
matos kínálatát. Népesedéspolitikai 
céljainknak megfelelően, különös fi-
gyelmet kell fordítani a gyermekru-
házati ellátás javítására. 

Föladat a közlekedésben jelentkező 
feszültségek megszüntetése, ú j autó-
buszok és nagy befogadóképességű 
csuklós villamosok üzembe állításá-
val. Figyelemmel kell kísérni és se-
gíteni az E5-ös és 55-ös utak építését, 
a munka gyorsítását, tovább kell foly-
tatni az ú j híd előkészítő munkái t A 
zavartalan vízellátás érdekében szor-
galmazni kell a folyamatban levő be-
ruházások üzembe helyezését. A ró-
kus—móra városi főgyűjtőcsatorna épí-
tésének segítése mellett, gondoskodni 
kell a déli főgyűjtő előkészítéséről és 
a munka megkezdéséről. A városi 
gázprogramot október 11-re be kell 
fejezni. A városfejlesztési munkában 
jól kel] hasznosítani azt a társadalmi 
erőt. amelyet Szeged felszabadulásá-
nak 30. évfordulójára kibontakozott 
mozgalom, illetve a társadalmi és tö-
megszervezetekben dolgozók képvisel-
nek. Adottak a lehetőségek ahhoz, 
hogy a szakszervezet és a Hazafias 
Népfront aktív közreműködésével je-
lentősen előbbre ""lépjünk a város szé-
pítésében, parkosításában. 

A gazdaságpolitikai szervezőmunka 
legfontosabb feladatait a szervezett-
ség javításában, a veszteséges terme-
lés csökkentésében, az ipari kapacitá-
sok jobb kihasználásában és a beru-
házások hatékonyságának fokozásá-
ban jelölte meg a városi pártbizott-
ság. El kell érni. hogy a város fejlő-
dése járuljon hozzá a megyei és az 
össztársadalmi célok eléréséhez. En-
nek érdekében a város vállalatainál 
és szövetkezeteiben el kell érni a nép-
gazdasági tervben előirányzott ter-
melésnövekedést 

Változatlanul fontos feladat a kül-
kereskedelmi értékesítés szorgalma-
zása. a szocialista exportkötelezettsé-
gek maradéktalan végrehajtása. Az 
ipari üzemek árpolitikája feleljen meg 
a népgazdasági elvárásoknak. A té-
eszekben a termelés eyorsabb ütemű 
növelését kell megvalósítani. 

Gazdaságpolitikai feladataink meg-
valósításáért maradéktalanul végre 
kell hajtanunk a Központi Bizott-
ságnak a munkaverseny-mozgalom tö. 
kéletesítésére hozott határozatát. A 
pártszervezeteknek, a szakszerveze-
tekben dolgozó kommunistáknak és a 
gazdaságvezetőknek gondoskodniuk 
kell a munkaverseny-mozgalom to-
vábbfejlesztéséről. a takarékossági 
célok eléréséről, a szocialista brigád- ' 
mozgalomban rejlő lehetőségek jobb 
kihasználásáról. Az erkölcsi elismerés 
fokozása mellett tovább kell tökélete-
síteni az elosztást, az anyagi elisme-
rést. Arra kell törekedni mindenütt, 
hogy a dolgozók által is igazságos-
nak tartott bérezés valósuljon meg. 
A szakszervezetekben és a tömegszer- Móra Ferenc halálának 40. 1970-ben előkerült fénykép, 
vezotekben dolgozó kommunisták — évfordulója alkalmából teg- amely múzeumi dolgozószo-
érdexvédelmi es érdekkepviseleti te- n a p délutárt megkoszorúzták bájában ábrázolja. A tablót, 
vekenységuk mellett — az eddiginél ^ író szobrát a Nemzeti amelyen Rókaprém című 
lobban támogassák bér- és árpolitikai Emlékcsarnokban és a Mó- verse sajátkezű illusztráci-

ra parkban. A koszorúzási • ókkal látható, tavaly vásá-
a ünnepségen részt vettek a rolta meg a múzeum. 1929-

városi tanács, a Hazafias ben a szegedi polgármester-
Népfront, az író nevét viselő hez intézett folyamodványa, 
intézmények és iskolák kép- Kiss Lajos vásárhelyi nép-
viselői. rajztudóshoz írt levelei és 

A múzeum irodalomtörté- más kéziratok mellett régé-
. . . , , , , neti állandó kiállításának szeti rajzait is most először 

kulcskérdése a szocialista demokrácia : termében dr. Juhász Antal mutatják be A szép plasz-
bővitése, a jó munkahelyi légkör to- a Móra-kutatás ú j dokumen- tikus rajzok az ásatásokkal 
vábbfejlesztése. 1974-ben a pártszer- I tumaiból állított össze em- egyidőben készültek, a lele-
vezetek fordítsanak nagv gondot ar- , lékkiállítást. A kéziratok kö- teket örö'-ítik meg 'AZ ál-
ra. hogy a demokratikus fórumok tar- | zül néhány Hegedűs András landó kiállítás anyaga mel-

megfe- ; főiskolai főigazgató gvűjté- lett a múzeum most bemu-
sébői való, így Móra fiatal- tátott ú j szerzeményei nem-
kori, egyetemi években írt csak a nagyközönség, ha-

tek és a gazdasági vezetés ösztönözze j versei és a menyasszonyá- nem a Móra-kutatók, -szak-" 
jobban a munkásokat szakmai és ál- í hoz írt levelek. Az űjdonsá- értők figyelmére is érdeme-

Jgofc kőzött található egy sek. 

céljaink elérését A pártszervezetek 
hatékonyan segítsék és irányítsák 
KISZ termelési tevékenységét. 

Végül a gazdaságpolitikai agitáció 
feladatait szabta meg a pártbizott-
ság, hangsúlyozva, hogy ebben a 
munkában is a párthatározatokra 
kell építeni. Továbbfejlődésünk 

ta'masan. politikai céljaiknak 
lelően működjenek. 

A pártszervezetek, a tömegszerveze-

talános műveltségük növelésére. 


