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Ültessünk sok virágot!
Húszezer palánta a lakosságnak, ingyen
Készítsük el a virágágyakat
Amikor először látogatunk
egy számunkra ismeretlen
városba, az első kellemes benyomást a helység külső képe, rendezettsége, tisztasága,
a virágos utcák, a lombkoronás terek keltik bennünk.
Természetes ez, hiszen a házigazda
mindent
megtesz
azért, hogy vendégeit kellemes környezetben fogadhassa, s az érkezők és az ott élők
jól érezzék magukat.
Szegedre évről évre mind
több hazai és külföldi vendég, turista érkezik, hogy
hosszabb-rövidebb időt töltsön közöttünk. Tegyünk meg
hát mindent annak érdekében, hogy vendégeink jól
érezzék magukat, és majd
szép emlékekkel gondoljanak
vissza városunkra és annak
vendégszerető lakóira. De tegyük ezt a magunk örömére
is, hiszen a szívet-lelket gyönyörködtető,
nyugalmat
árasztó, színpompás és illatos
virág hozzátartozik az emberek mind derűsebbé váló életéhez.
Tavaly a Szegedi Városgazdálkodási Vállalat az ünnepi hetek küszöbén 10 ezer
tő virágpalántát ajánlott fel
és osztott ki ingyenesen a vá-

ros lakóinak a házak előtti
virágágyak
kialakításához,
Ezt, a mindenki tetszését elnyert felajánlásukat a vállalat dolgozói az idén még fokőzni kívánják, mert az 1974.
év többet jelent a hagyományos vendégvárásra való készülődésnél. Az 1974. év mérföldkő Szeged életében: ez
évben ünnepeljük a város
felszabadulásának 30. évfordulóját, és ennek a sorsdöntő történelmi eseménynek
méltó keretek közötti megünneplésére készülünk,
Azért, hogy a nyári ünnepi
heteken és a történelmi évfordulón Szeged
arculata
még szebb, még ünnepélyesebb legyen; hogy minél több
utca öltözhessen virágdíszbe,
a vállalat dolgozói társadalmi munkában vállalták: az
elmúlt évi
felajánlásukat
megkétszerezve, 20 ezer darab különféle egynyári virágpalántát nevelnek. Ezeket
a palántákat a házak előtti
utcai virágágyakba kiültetésre a város lakosságának térítésmentesen bocsátják rendelkezésére.
A kiültetésre szánt virágok
— Petúnia, Salvia, Dahlia,
Celosia, Tagates, Antirrhi-

num; stb. — palántái a vállalat kertészeti telepén, Újszeged, Thököly út 48. szám
alatt június 3-tól 7—14 óra
között vehetők át. Minden
igénylő — amíg a készlet
tart — átvételi elismervény
ellenében 50 darab virágpalántát kaphat
teljesen ingyen.
A vállalat dolgozói kérik a
város lakosságát, hogy azokon a helyeken, ahol az úttest és a járda közötti szakaszon még nincs rendszeresen gondozott zöld terület,
már most kezdjék meg a virágágyások kialakítását,
és
előkészítését a palánták kiültetésére. Közös munkánk
természetesen csak
akkor
hozza meg a várt eredményt,
ha a kiültetett virágokat szeretettel óvjuk, ápoljuk és
gondozzuk,
Kérjük a város virágszere
tő lakóit, hogy minél többen
kapcsolódjanak be a vállalat
dolgozói városszépítő törek
vésének megvalósításába. Ültessünk minél több virágot,
legyen Szeged a virágok városa.
Kovács Miklós,
a Városgazdálkodási
Vállalat igazgatója

Hogyan helyettesítik a kismamákat
a textilgyárban?

Az előrejelzések szerint az
idei esztendőben jóval több
kisbaba születése
varhato,
mint néhány éve. A demograíusok ezt nem tulajdonitják még a népességpolitikai
intézkedéseknek
— noha
nyilvánvalóan annak is köszönhető. hiszen az első negyedévben csökkent a művi
vetélések száma —, inkább
várható
a
születésszámemelkedés még abból
az
egyszerű tényből, hogy
a
„Ratkó-generáció" most érkezett el a felnőtté válásnak
ebbe a korszakába.
•
A gyermek várása, megérkezése öröm a családnak,
és kifejezetten öröm a társadalomnak is — ezért hozott az állam anyagi áldozatokát is. Gond viszont olyan
üzemekben, ahol nagyon sok
a nődolgozó. Természetesen
olyan gond ez. amelyet valamelyest csökkenteni is lehet, előrelátó intézkedésekkel. Mert — és ezt szögezzük
le. hogy mindenki egyformán vélekedjék róla — az
intézkedések
kimondottan
azt hangsúlyozzák, hogy első az anyák és a gyermekek
egészsége. Márpedig ahhoz,
hog.v a terhesek, a leendő
édesanyák nyugodtan tudjanák dolgozni, az szükséges,
hogy
a vállalat
megtegyen
értük, isdemindent
lehet
azt úgy is tenni, hogy
a
termelés ne szenvedje meg
túlságosan a kismamák hiányát.
Egyik legnagyobb
könynyűipari
üzemünkben,
a
textilgyárban az összmunkáslétszám 2318 fő, közülük
nődolgozó 1579, és hogy pontosak legyünk: jelenleg 49
a terhes asszonyok száma a
gyárban. Ez pillanatnyilag
soknak nem mondható, de
mert a nők
átlagéletkora
31,3 év, és a 30 év alattiak
aránya 57,3 százalék, várható. hogy a közeli években jó
néhányan szülnek. Ha már
sorolni kezdtük az adatokat,
mondjuk még el, hogy jelenleg gyermekgondozási
segélyen 360 anyuka
van,
szülési szabadságát pedig 64
kismama tölti.
_
•
Milyen gondokat okoz ez
a termelésben? — erről érdeklődtünk Mészáros Jánostói, a munkaügyi osztály vezetöjétőL

— Lehet, hogy más nagyüzemeknél nagyobb a gond,
nálunk valójában a január
1-én eletbe lépett intézkedősek közül a fizetett szabadnapkedvezmény
alig-alig
érinti a vállalatot. Ez azért
van. mert a vállalat eddig is
külön fizetett jutalomszabadságot biztosított az anyukáknak. mégpedig két
14
éven aluli gyermek után 3
nap, három 14 éven
aluli
után 4. négy vagy több, 14
éven aluli gyermek után 6
szabadnapot kaptak az édesanyák, hozzátéve, hogy a 3
év alatti gyerekekre plusz
három napot adtunk évente,
Ha^ utána számol az ember,
ez elég sok szabadság, amelyet eleve beütemeztünk a
termelés szervezésekor. Ez
összesítve a következő képet
adja: 126 gyermekes anyák
részére 485 nap, és 23, gyermekét egyedül nevelő édesanyának 276 nap jutalomszabadsága volt eddig
is.
Ami az új intézkedések közül bennünket
is jobban
érint, az a gyermek betegsége esetén kapható táppénz,
Az első negyedévben
1530
ilyen táppénzes nap volt, az
összesen felhasználható nap
közel 50 százaléka. Igen ám,
de valójában az édesanyák
nemcsak hogy jól jártak, de
bizonyos, hogy a gyár sem
járt
rosszul,
hiszen
utána
kellene
számolnunk
csak,
hogy eddig hányan
voltak
hosszabb ideig fizetésnélküli
szabadságon, gyermekük betegsége esetén. Azt mondha
tom. hogy mivel előre felmértük, úgy láttuk,
hogy
plusz 20 dolgozót kell állományba venni, s ez biztositja a termelés mennyiségét, a
távollevők esetében is. Az
idei év különben feleletet
fog adni arra is, hogy az
elkövetkezendő pár évben
még milyen intézkedésekre
lesz szükség. A korszerű
munkásszálló, a szép óvoda
és a külsőleg nem szép, de
jól felszerelt bölcsőde minden esetre könnyít az édesanyák és a vállalat gondjain.
— Valójában nem helyettesíthetőek a távollevők, de
csökkenthető
a
hiányuk
okozta gond. Világos, hogy a
legjobb megoldás a korszerüsítő beruházás lenne, nemcsak nálunk, hanem még
nagyon sok vállalatnál, de
mert erre
anyagi fedezet
nincs,
munkaszervezéssel
kell
megoldást
keresni.

Többféle elképzelésünk van,
a megoldás azon múlik, hogy
tudunk-e valamit tenni az
ellen, hogy évről évre csökken a munkaerő. Igaz, hogy
pillanatnyilag a fonodában
nincs munkaerőhiány miatt
álló gépünk, de a szövödében, ha viszonylag alacsony
is, eléri a 4—6 százalékot
a gépállás. Az 1971 őszétől
dolgozó szervezési
cs'oportunk a
meglevő
létszám
jobb beosztásával segítette a
termelést oly rpódon, hogy a
közvetlenül
gépkiszolgáló
munkások aránya kedvezőbb
ma már. a közvetett munkát végzőkéhez. Ez egyben
azt jelenti, hogy a gépkihasználás jobb. Mindenképpen a jobb munkaszervezéssel tudjuk tartani az elért
termelési színvonalat,
^
w

A dolgozó nők helyzetét
javító intézkedéseket teljesítették a textilgyárban,
ez
mindenképpen
jó hatású,
olyan szempontból is, hogy
nem hagyják el a
gyárat
azok az édesanyák, akik letöltötték szülési vagy gyermekgondozási
szabadságukat
- Itt kényesen ügyelnek
arra, amit sajnos, nem minden
munkáltató hajlandó
teljesíteni: a hosszabb bétegség után vagy a szülési
s z a badságról való visszatéréskor a dolgozók nők megfelelő jövedelmét biztosító
besorolást tartják szem előtt.
Magyarán: nem kerül hátrányos helyzetbe az, aki gyermeke ápolása miatt volt távol.
Szőke Mária

Szegeden felavatták
a munkásőrök új székházát
Egyszerű, családias hangulatú ünnepség keretében adták át tegnap délelőtt
az
építőmunkások
rendeltetésének a munkásőrség
Csongrád megyei
területi
parancsnoksága
új
székházát
Szegeden, a Rákóczi téren,
a megyei pártbizottság székházával szemben.
Az avató ünnepségre eljött Papp Árpád vezérőrnagy, az MSZMP KB tagja,
a munkásőrség országos parancsnoka, dr.
Komócsin
Mihály, az MSZMP Csongrád megyei
bizottságának
első
titkára,
dr. Perjési
László, a Csongrád megyei
tanács elnöke,
dr. Ozvald
Imre, az MSZMP Szeged városi bizottságának titkára és
dr. Biczó György, a Szeged
megyei város tanácselnöke.
Megtisztelték
jelenlétükkel
a munkásőrséget a megyei
városok párt- és tanácsi vezetőtestületei, a munkásőregységek parancsnokai is. A
társfegyveres testületek képviseletén részt vett az ünnepségen többek között Gulyás András
alezredes, a
néphadsereg Csongrád megyei kiegészítő parancsnokságának vezetője, továbbá
dr. Kelemen Miklós, a BM
Csongrád
megyei Főkapitányságának vezetője.
Mákos Istvánnak, a munkásőrség Csongrád megyei
parancsnokának
köszöntő
szavai után Török István, a
Csongrád megyei tanács építőipari vállalatának igazgatója mondta el az építkezés viszonylag rövid, tizennégy hónapos vázlatos történetét, azt, hogy ez a viszonylag nem nugy vállalat
ilyen bonyolult, egg naygvá
ros reprezentatív közterének
arculatat hosszú időre meghatározó feladattal még nem
foglalkozott. A maga és vállalata dolgozóinak nevében
örömmel mondta el, hogy a
„tűzkeresztség" jól sikerült,
Ezek után az építők nevéően átadta a székházat Papp
Árpádnak,
aki közvetlen,
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Papp Árpád vezérőrnagy beszédét mondja. Tőle balra: dr.
Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titkára; jobbra: dr. Perjési László, a megyei tanács elnöke. «
meleg
szavakkal
köszönte
meg az építők igyekezetét,
amellyel a szocialista munka védelmének
teremtettek
igazán mai otthont. Biztositól ta az építőket afelől, hogy
ez a megyei parancsnoksági
épület a szocialista munkáshelytállás emlékmüve marad
örökre.
Ezt követően kitüntetéseket
adott át az építkezésben kiemelkedő szakmai teljesítményt tanúsító dolgozóknak.
A „Haza Szolgálatáért
Érdemérem" arany fokozatát
adta át Török István igaz-

gatónak. Ugyané magas kitüntetés
ezüst
fokozatát
kapta Kovács Ferenc epitésvezetö. A munkásőr-emlekjelvén.yt adományozta tóvábbá Polgár Jenő szocialisla brigádvezetönek, CIranicz
Imre, Gyovai Lajos, id. Jaksa Antal, Mester Lajos, Mihály Lajos és Nagy István
építőmunkásoknak.
Az avatóünnepséget követő fogadáson dr. Kovács József, az MSZMP Szeged járási bizottságának első titkára mondott pohárköszöntőt.

A társadalombiztosítás
szolgáltatásai
A Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsának elnöksége legutóbbi ülésén értékelte a társadalombiztosítás szolgáltatásainak alakulását. Az előterjesztett jelentésből kitűnt, hogy Szeged és
Csongrád megye lakossága
körében szinte
általánossá
vált a társadalombiztosítás,
majdnem mindenkire kiterjed
az SZTK-jogosultság.
Országosan évente szociális
és egészségügyi célokra, szolgáltatásokra 43 milliárd és
252 millió forintot költenek,
s a múlt esztendőben például 17 százalékkal növekedett

Hármas ikrek
A budapesti 1. számú Sebészeti és Nőgyógyászati Klinikán szerdán Tóth Ferencné 34 éves szigetszentmiklósi lakosnak hármas ikrei születtek. A Tóth házaspárnak már
van két gyermeke, egy ötéves fiú és egy kétéves kislány.
Tóthék tavaly költöztek Szabolcs megyéből Szigetszentmiklósra, ahol albérletben laknak kislányukkal. Fiúgyermeküket ugyanis Szabolcsban hagyták, a nagymamánál, mert
ideiglenes lakásuk kicsi, mindössze 16 négyzetméter alapterületű. Amikor a Pest megyei tanács illetékesei értesültek a ritka eseményről, intézkedtek, hogy a megszaporodott létszámú családnak nagyobb lakást adjanak.

a szolgáltatások értéke a tavalyelőttihez képest.
Környezetünkben is állandóan növekszik a szociális
és egészségügyi
kiadások
összege, mivel az ellátás kiterjed a biztosítottakra, eltartott családtagjaikra, közgyógyszer-ellátottakra, gyakorlatilag minden
lakosra.
Csongrád megyében tavaly 1
milliárd és 655 millió forintot fizettek ki társadalombiztosítási célokra, s ez az
összeg 18,5 százalékkal haladta meg a z egy évvel korábbi időszak
kifizetéseit.
Szegeden és Csongrád megyében egy saját jogú biztosítottra átlagosan 7922 forint
jutott a múlt évben. A kiadások és bevételek emelkedését pártunk és kormányunk
életszínvonal-politikai intézkedése eredményezte.
Érdemes külön is megemlíteni. hogy a szolgáltatások
javulását, növelését szolgálta, hogy a tejtermékek áremelésének
ellensúlyozásaként a nyugdíjakat havi 50
forinttal, s
ugyanennyivel
emelték a családi pótlékokat
és a gyermekgondozási segélyt is. A termelőszövetke-

zeti nyugdíjakat és járadékokat havi 100 forinttal, az
özvegyi járadékokat havi 60
forinttal, és a
házastársi
pótlékokat havi 63 forinttal
növelték. Jelentős a korkedvezményes nyugdíjak fejlesztése, az évi 2 százaiékos
nyugdíjemelés és az ebben
meghatározott 30
forintos
minimum, a nyugdíjösszegek
megállapításánál is az irányadó 5 éves munkaidő helyett a legkedvezőbb 3 év
kereseti átlagát lehet figyelembe venni.
A
kiadások
fedezetere
Csongrád megyében csak 1
milliárdos bevétel szolgál, a
többit, az összes kiadásoknak körülbelül 32 százalékát; 600 millió forintot az
állami költségvetés finanszírozza a nemzeti jövedelemből. Nézzünk néhány tételt
akiadások rubrikájánál: táppénzre tavaly 138,8 millió
forintot,
gyermekgondozási
segélyre 64,5. anyasági segélyre 3,9. csecsemőkelengyére 2,5. gyógyszerekre és
anyatejre 135, családi pótlékra
160,6.
nyugdíjakra
777,6 millió forintot adtak
ki a
társadalombiztosítás
megyei kasszájából.

