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Ültessünk sok virágot! 
Húszezer palánta a lakosságnak, ingyen 

Készítsük el a virágágyakat 
Amikor először látogatunk ros lakóinak a házak előtti num; stb. — palántái a vál-

egy számunkra ismeretlen virágágyak kialakításához, lalat kertészeti telepén, Új-
városba, az első kellemes be- Ezt, a mindenki tetszését el- szeged, Thököly út 48. szám 
nyomást a helység külső ké- nyert felajánlásukat a válla- alatt június 3-tól 7—14 óra 
pe, rendezettsége, tisztasága, lat dolgozói az idén még fo- között vehetők át. Minden 
a virágos utcák, a lombkoro-
nás terek keltik bennünk. 

kőzni kívánják, mert az 1974. igénylő — amíg a készlet 
év többet jelent a hagyomá- tart — átvételi elismervény 

Természetes ez, hiszen a há- nyos vendégvárásra való ké- ellenében 50 darab virágpa-
zigazda mindent megtesz szülődésnél. Az 1974. év mér- lántát kaphat teljesen in-
azért, hogy vendégeit kelle- földkő Szeged életében: ez gyen. 

A vállalat dolgozói kérik a 
város lakosságát, hogy azo-
kon a helyeken, ahol az út-

eseménynek test és a járda közötti sza-
közötti meg- kaszon még nincs rendszere-

sen gondozott zöld terület, 
már most kezdjék meg a vi-
rágágyások kialakítását, és 

mes környezetben fogadhas- évben ünnepeljük a város 
sa, s az érkezők és az ott élők felszabadulásának 30. évfor-
jól érezzék magukat. dulóját, és ennek a sorsdön-

Szegedre évről évre mind tő történelmi 
több hazai és külföldi ven- méltó keretek 
dég, turista érkezik, hogy ünneplésére készülünk, 
hosszabb-rövidebb időt tölt- Azért, hogy a nyári ünnepi 
sön közöttünk. Tegyünk meg heteken és a történelmi év-
hát mindent annak érdeké- fordulón Szeged arculata előkészítését a palánták ki-
ben, hogy vendégeink jól még szebb, még ünnepélye- ültetésére. Közös munkánk 
érezzék magukat, és majd sebb legyen; hogy minél több természetesen csak akkor 
szép emlékekkel gondoljanak utca öltözhessen virágdíszbe, hozza meg a várt eredményt, 

ha a kiültetett virágokat sze-
ápoljuk és 

vissza városunkra és annak a vállalat dolgozói társadal-
vendégszerető lakóira. De te- mi munkában vállalták: az retettel óvjuk, 
gyük ezt a magunk örömére elmúlt évi felajánlásukat gondozzuk, 
is, hiszen a szívet-lelket gyö- megkétszerezve, 20 ezer da-
nyörködtető, nyugalmat rab különféle egynyári vi-
árasztó, színpompás és illatos rágpalántát nevelnek. Ezeket 
virág hozzátartozik az embe- a palántákat a házak előtti 

utcai virágágyakba kiültetés-
re a város lakosságának té-
rítésmentesen bocsátják ren-
delkezésére. 

A kiültetésre szánt virágok 
— Petúnia, Salvia, Dahlia, 
Celosia, Tagates, Antirrhi-

rek mind derűsebbé váló éle-
téhez. 

Tavaly a Szegedi Város-
gazdálkodási Vállalat az ün-
nepi hetek küszöbén 10 ezer 
tő virágpalántát ajánlott fel 
és osztott ki ingyenesen a vá-

Kérjük a város virágszere 
tő lakóit, hogy minél többen 
kapcsolódjanak be a vállalat 
dolgozói városszépítő törek 
vésének megvalósításába. Ül-
tessünk minél több virágot, 
legyen Szeged a virágok vá-
rosa. 

Kovács Miklós, 
a Városgazdálkodási 

Vállalat igazgatója 

Hogyan helyettesítik a kismamákat 
a textilgyárban? 

Az előrejelzések szerint az — Lehet, hogy más nagy- Többféle elképzelésünk van, 
idei esztendőben jóval több üzemeknél nagyobb a gond, a megoldás azon múlik, hogy 
kisbaba születése varhato, nálunk valójában a január tudunk-e valamit tenni az 
mint néhány éve. A demog- 1-én eletbe lépett intézkedő- ellen, hogy évről évre csök-
raíusok ezt nem tulajdonit- sek közül a fizetett szabad- ken a munkaerő. Igaz, hogy 
ják még a népességpolitikai napkedvezmény alig-alig pillanatnyilag a fonodában 
intézkedéseknek — noha érinti a vállalatot. Ez azért nincs munkaerőhiány miatt 
nyilvánvalóan annak is kö- van. mert a vállalat eddig is álló gépünk, de a szövödé-
szönhető. hiszen az első ne- külön fizetett jutalomsza- ben, ha viszonylag alacsony 
gyedévben csökkent a művi badságot biztosított az anyu- is, eléri a 4—6 százalékot 
vetélések száma —, inkább káknak. mégpedig két 14 a gépállás. Az 1971 őszétől 
várható a születésszám- éven aluli gyermek után 3 dolgozó szervezési cs'opor-
emelkedés még abból az nap, három 14 éven aluli tunk a meglevő létszám 
egyszerű tényből, hogy a után 4. négy vagy több, 14 jobb beosztásával segítette a 
„Ratkó-generáció" most ér- éven aluli gyermek után 6 termelést oly rpódon, hogy a 
kezett el a felnőtté válásnak szabadnapot kaptak az édes- közvetlenül gépkiszolgáló 
ebbe a korszakába. anyák, hozzátéve, hogy a 3 munkások aránya kedvezőbb 

év alatti gyerekekre plusz ma már. a közvetett mun-
• három napot adtunk évente, kát végzőkéhez. Ez egyben 

A gyermek várása, meg- Ha^ utána számol az ember, azt jelenti, hogy a gépki-
érkezése öröm a családnak, ez elég sok szabadság, ame- használás jobb. Mindenkép-
és kifejezetten öröm a tár- lyet eleve beütemeztünk a pen a jobb munkaszervezés-
sadalomnak is — ezért ho- termelés szervezésekor. Ez sel tudjuk tartani az elért 
zott az állam anyagi áldoza- összesítve a következő képet termelési színvonalat, 
tokát is. Gond viszont olyan adja: 126 gyermekes anyák ^ 
üzemekben, ahol nagyon sok részére 485 nap, és 23, gyer- w 

a nődolgozó. Természetesen mekét egyedül nevelő édes- A dolgozó nők helyzetét 
olyan gond ez. amelyet va- anyának 276 nap jutalom- javító intézkedéseket teljesí-
lamelyest csökkenteni is le- szabadsága volt eddig is. tették a textilgyárban, ez 
het, előrelátó intézkedések- Ami az új intézkedések kö- mindenképpen jó hatású, 
kel. Mert — és ezt szögezzük zül bennünket is jobban olyan szempontból is, hogy 
le. hogy mindenki egyfor- érint, az a gyermek betegsé- nem hagyják el a gyárat 
mán vélekedjék róla — az ge esetén kapható táppénz, azok az édesanyák, akik le-
intézkedések kimondottan Az első negyedévben 1530 töltötték szülési vagy gyer-
azt hangsúlyozzák, hogy el- ilyen táppénzes nap volt, az mekgondozási szabadságu-
ső az anyák és a gyermekek összesen felhasználható nap k a t - Itt kényesen ügyelnek 
egészsége. Márpedig ahhoz, közel 50 százaléka. Igen ám, arra, amit sajnos, nem min-
hog.v a terhesek, a leendő de valójában az édesanyák den munkáltató hajlandó 
édesanyák nyugodtan tudja- nemcsak hogy jól jártak, de teljesíteni: a hosszabb bé-
nák dolgozni, az szükséges, bizonyos, hogy a gyár sem tegség után vagy a szülési 
hogy a vállalat is mindent járt rosszul, hiszen utána szabadságról való visszaté-

réskor a dolgozók nők meg-
biztosító 

Szegeden felavatták 
a munkásőrök új székházát 

megtegyen értük, de lehet kellene számolnunk csak, 
azt úgy is tenni, hogy a hogy eddig hányan voltak 
termelés ne szenvedje meg hosszabb ideig fizetésnélküli felelő jövedelmét 
túlságosan a kismamák hiá- szabadságon, gyermekük be-
nyát. tegsége esetén. Azt mondha 

Egyik legnagyobb köny- tom. hogy mivel előre fel-
nyűipari üzemünkben, a mértük, úgy láttuk, hogy 
textilgyárban az összmun- plusz 20 dolgozót kell állo-
káslétszám 2318 fő, közülük mányba venni, s ez biztosit-
nődolgozó 1579, és hogy pon- ja a termelés mennyiségét, a 
tosak legyünk: jelenleg 49 távollevők esetében is. Az 
a terhes asszonyok száma a idei év különben feleletet 
gyárban. Ez pillanatnyilag fog adni arra is, hogy az 
soknak nem mondható, de elkövetkezendő pár évben 
mert a nők átlagéletkora még milyen intézkedésekre 
31,3 év, és a 30 év alattiak lesz szükség. A korszerű 
aránya 57,3 százalék, várha- munkásszálló, a szép óvoda 
tó. hogy a közeli években jó és a külsőleg nem szép, de 
néhányan szülnek. Ha már jól felszerelt bölcsőde min-
sorolni kezdtük az adatokat, den esetre könnyít az édes-

besorolást tartják szem előtt. 
Magyarán: nem kerül hátrá-
nyos helyzetbe az, aki gyer-
meke ápolása miatt volt tá-
vol. 

Szőke Mária 

Egyszerű, családias hangu-
latú ünnepség keretében ad-
ták át tegnap délelőtt az 
építőmunkások rendeltetésé-
nek a munkásőrség Csong-
rád megyei területi pa-
rancsnoksága új székházát 
Szegeden, a Rákóczi téren, 
a megyei pártbizottság szék-
házával szemben. 

Az avató ünnepségre el-
jött Papp Árpád vezérőr-
nagy, az MSZMP KB tagja, 
a munkásőrség országos pa-
rancsnoka, dr. Komócsin 
Mihály, az MSZMP Csong-
rád megyei bizottságának 
első titkára, dr. Perjési 
László, a Csongrád megyei 
tanács elnöke, dr. Ozvald 
Imre, az MSZMP Szeged vá-
rosi bizottságának titkára és 
dr. Biczó György, a Szeged 
megyei város tanácselnöke. 
Megtisztelték jelenlétükkel 
a munkásőrséget a megyei 
városok párt- és tanácsi ve-
zetőtestületei, a munkásőr-
egységek parancsnokai is. A 
társfegyveres testületek kép-
viseletén részt vett az ün-
nepségen többek között Gu-
lyás András alezredes, a 
néphadsereg Csongrád me-
gyei kiegészítő parancsnok-
ságának vezetője, továbbá 
dr. Kelemen Miklós, a BM 
Csongrád megyei Főkapi-
tányságának vezetője. 

Mákos Istvánnak, a mun-
kásőrség Csongrád megyei 
parancsnokának köszöntő 
szavai után Török István, a 
Csongrád megyei tanács épí-
tőipari vállalatának igazga-
tója mondta el az építke-
zés viszonylag rövid, tizen-
négy hónapos vázlatos törté-
netét, azt, hogy ez a vi-
szonylag nem nugy vállalat 
ilyen bonyolult, egg naygvá 
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Papp Árpád vezérőrnagy beszédét mondja. Tőle balra: dr. 
Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első titkára; jobb-

ra: dr. Perjési László, a megyei tanács elnöke. « 

meleg szavakkal köszönte gatónak. Ugyané magas ki-
meg az építők igyekezetét, tüntetés ezüst fokozatát 
amellyel a szocialista mun- kapta Kovács Ferenc epi-
ka védelmének teremtettek tésvezetö. A munkásőr-em-
igazán mai otthont. Biztosi- lekjelvén.yt adományozta tó-
tól ta az építőket afelől, hogy 
ez a megyei parancsnoksági 

ros reprezentatív közterének épület a szocialista munkás-
arculatat hosszú időre meg- helytállás emlékmüve marad 
határozó feladattal még nem örökre. 
foglalkozott. A maga és vál- Ezt követően kitüntetéseket 
lalata dolgozóinak nevében adott át az építkezésben ki-
örömmel mondta el, hogy a emelkedő szakmai teljesít-
„tűzkeresztség" jól sikerült, ményt tanúsító dolgozóknak. 
Ezek után az építők nevé- A „Haza Szolgálatáért Ér-
ően átadta a székházat Papp demérem" arany fokozatát 
Árpádnak, aki közvetlen, adta át Török István igaz-

vábbá Polgár Jenő szocialis-
la brigádvezetönek, CIranicz 
Imre, Gyovai Lajos, id. Jak-
sa Antal, Mester Lajos, Mi-
hály Lajos és Nagy István 
építőmunkásoknak. 

Az avatóünnepséget köve-
tő fogadáson dr. Kovács Jó-
zsef, az MSZMP Szeged já-
rási bizottságának első tit-
kára mondott pohárköszön-
tőt. 

A társadalombiztosítás 
szolgáltatásai 

A Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsának el-
nöksége legutóbbi ülésén ér-
tékelte a társadalombiztosí-
tás szolgáltatásainak alaku-
lását. Az előterjesztett jelen-
tésből kitűnt, hogy Szeged és 
Csongrád megye lakossága 
körében szinte általánossá 
vált a társadalombiztosítás, 
majdnem mindenkire kiter-
jed az SZTK-jogosultság. 
Országosan évente szociális 
és egészségügyi célokra, szol-
gáltatásokra 43 milliárd és 
252 millió forintot költenek, 
s a múlt esztendőben példá-
ul 17 százalékkal növekedett 

mondjuk még el, hogy jelen-
leg gyermekgondozási se-
gélyen 360 anyuka van, 
szülési szabadságát pedig 64 
kismama tölti. 

anyák és a vállalat gondjain. 
— Valójában nem helyet-

tesíthetőek a távollevők, de 
csökkenthető a hiányuk 
okozta gond. Világos, hogy a 

_ legjobb megoldás a korsze-
• rüsítő beruházás lenne, nem-

Milyen gondokat okoz ez csak nálunk, hanem még 
a termelésben? — erről ér- nagyon sok vállalatnál, de 
deklődtünk Mészáros János- mert erre anyagi fedezet 
tói, a munkaügyi osztály ve- nincs, munkaszervezéssel 
zetöjétőL kell megoldást keresni. 

Hármas ikrek 
A budapesti 1. számú Sebészeti és Nőgyógyászati Kli-

nikán szerdán Tóth Ferencné 34 éves szigetszentmiklósi la-
kosnak hármas ikrei születtek. A Tóth házaspárnak már 
van két gyermeke, egy ötéves fiú és egy kétéves kislány. 
Tóthék tavaly költöztek Szabolcs megyéből Szigetszent-
miklósra, ahol albérletben laknak kislányukkal. Fiúgyerme-
küket ugyanis Szabolcsban hagyták, a nagymamánál, mert 
ideiglenes lakásuk kicsi, mindössze 16 négyzetméter alap-
területű. Amikor a Pest megyei tanács illetékesei értesül-
tek a ritka eseményről, intézkedtek, hogy a megszaporo-
dott létszámú családnak nagyobb lakást adjanak. 

a szolgáltatások értéke a ta-
valyelőttihez képest. 

Környezetünkben is állan-
dóan növekszik a szociális 
és egészségügyi kiadások 
összege, mivel az ellátás ki-
terjed a biztosítottakra, el-
tartott családtagjaikra, köz-
gyógyszer-ellátottakra, gya-
korlatilag minden lakosra. 
Csongrád megyében tavaly 1 
milliárd és 655 millió forin-
tot fizettek ki társadalom-
biztosítási célokra, s ez az 
összeg 18,5 százalékkal ha-
ladta meg a z egy évvel ko-
rábbi időszak kifizetéseit. 
Szegeden és Csongrád me-
gyében egy saját jogú bizto-
sítottra átlagosan 7922 forint 
jutott a múlt évben. A ki-
adások és bevételek emel-
kedését pártunk és kormá-
nyunk életszínvonal-politi-
kai intézkedése eredményez-
te. 

Érdemes külön is megem-
líteni. hogy a szolgáltatások 
javulását, növelését szolgál-
ta, hogy a tejtermékek ár-
emelésének ellensúlyozása-
ként a nyugdíjakat havi 50 
forinttal, s ugyanennyivel 
emelték a családi pótlékokat 
és a gyermekgondozási se-
gélyt is. A termelőszövetke-

zeti nyugdíjakat és járadé-
kokat havi 100 forinttal, az 
özvegyi járadékokat havi 60 
forinttal, és a házastársi 
pótlékokat havi 63 forinttal 
növelték. Jelentős a korked-
vezményes nyugdíjak fej-
lesztése, az évi 2 százaiékos 
nyugdíjemelés és az ebben 
meghatározott 30 forintos 
minimum, a nyugdíjösszegek 
megállapításánál is az irány-
adó 5 éves munkaidő he-
lyett a legkedvezőbb 3 év 
kereseti átlagát lehet figye-
lembe venni. 

A kiadások fedezetere 
Csongrád megyében csak 1 
milliárdos bevétel szolgál, a 
többit, az összes kiadások-
nak körülbelül 32 százalé-
kát; 600 millió forintot az 
állami költségvetés finanszí-
rozza a nemzeti jövedelem-
ből. Nézzünk néhány tételt 
akiadások rubrikájánál: táp-
pénzre tavaly 138,8 millió 
forintot, gyermekgondozási 
segélyre 64,5. anyasági se-
gélyre 3,9. csecsemőkelen-
gyére 2,5. gyógyszerekre és 
anyatejre 135, családi pót-
lékra 160,6. nyugdíjakra 
777,6 millió forintot adtak 
ki a társadalombiztosítás 
megyei kasszájából. 


