
VILÁG PROLiTÁR8ABtf SGYESÜLJETEK! 

c-s 

OELMAGYARORSZAG 
M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

64. évfolyam 
267. szám 

1974. 
november 15., 

péntek 

Ára: 
80 fillér 

Összefogás a teherforgalom gyorsításáért 

Rendkívüli 
szállítási műszakok 

Az idén a szokásosnál is tói függően — két nap alatt 
fokozottabban emelkedtek a 25 ezer tonna árut mozgat-
szállítási igények, nehéz fel- nak meg. Elsősorban a me-
adatot róva a fuvarozó vál_ zőgazdaság, és a termékeit 
lalatokra. Több árut termelt feldolgozó élelmiszeripari 
az ipar, de a mezőgazdasági üzemek rendelkezésére áll-
termékek is összetorlódtak nak, de elfuvarozzák az épí-
az időjárási viszontagságok tőipar, a kereskedelem és 
okozta késedelmes betakarí- valamennyi gyár szállítmá-
tás miatt, a folyók áradása, nyait is. A megye városai-
a belvíz fölborította a víz- nak vasútállomásain vállal-
ügyi földmunkák rendjét. A ják a MÁV teherküldemé-
kormány központi intézkedé- nyelnek kirakodását, és el-
seket foganatosított a rend- fuvarozását. Ebben segítenek cióban""szerepet 
kívüli helyzetben a szállí- a vasutasok is- az érkező M£IC is 
« : r S Í t á S á r a ' za_ szállítmányokat úgy irányít- r e n d k í v ü l i m ű s z a k o k 
vartalansagára. ják hogy a szorodo tömeg eredményessége nemcsak a 

Csongrád megye helyzete ^ L ^ ' J l . H u ! - 8 . J Volánon múlik. Pataki Sán-
dor forgalmi igazgatóhelyet-

rokba, így hétfőn reggel ren-
deltetési helyére kerül az 
áru. 

A megyei szállítási opera-
tív bizottság fölvette a kap-
csolatot a mezőgazdasági 
operatív bizottsággal és köz-
vetlenül a téeszekkel is. Így 
lehetővé válik a tehergép-
járművek teljes kihasználá-
sa, a megközelíthető terüle-
tekről begyűjtik a feldolgozó 
üzemekbe a termést. Az ak_ 

vállalt a 

azonos" az* orstag^s állapotú legyenek túlsúlyban az 
tal, ezért a szegedi Volán A r e n d k í " 
vállalat már ötödik hete ve- vüli műszakban a Volán 

, . . . , , karbantartó munkásai is részt 
szi ki a részét a szombat- v e s z n e k . A két nap alatt 
vasárnapi fuvarozásokból, mintegy 120 szerelő dolgo-
szorosan együttműködve a zik azért, hogy a tehergép-
MAV Szegedi Igazgatóságé- járművek és rakodógépek 
val. üzembiztosak legyenek. 

A vállalaton belül plaká-
A Volán vállalat központ- tokon röpcédulákon értesí-

jában tartott sajtótájékozta- tik a gépkocsivezetőket, 
tón dr. Búzási Géza, a munkásokat a rendkívüli 
Csongrád megyei Szállítási műszakról. A szervezés moz-
Tanács adminisztrációs tit- 8 a t ó ereje a szocialista bri-
kára. és dr. Csiszár Károly, gádokban rejlik, brigádgyű-
a vállalat igazgatója ismer- léseken beszélik meg, hogy 
tette a Volán Tröszt felhf- ki jelentkezik munkára. Di-
vását rendkívüli műszakok cséretes a Volán kollektíva 
szervezésére, valamint azt, lelkesedése, felelősségérzete, 
hogy a szegedi Volán mit kí- A hatodik hét végét áldoz-
ván tenni a szállítási felada- zá k fel a fagyveszélynek ki-
tok elvégzése érdekében. A tett cukorrépa, paprika és 
Volán Tröszt gazdasági és egyéb mezőgazdasági termé-
társadalmi vezetői felhívás- kek elszállításáért, hasonló-
sal fordultak a tröszt vala- an a betakarításban segítő 
mennyi vállalatához: szer- városi munkásokhoz és diá-
vezzenek november 16—17- kokhoz. A Volán mozgalmá-
én rendkívüli teherfuvarozó- hoz csatlakoztak a fuvaroz- s z a k j a . A közös munka több-
si műszakot; ugyanakkor a tatók is. A Délalföldi Pin-
fuvaroztatók számára felkí- cegazdaság, az ATIVIZIG, a 

Közúti Építő Vállalat is szer-
vez szombat-vasárnapi mű-

, , , . x, szakot, az ALÉP és a DEL-
A szegedi Volán is csatla- ^ . . . 

kőzik az országos mozgalom- É p a z előkészítő mélyéptto 
hoz, tehát szombat-vasárnap és építőipari munkákhoz igé-
ismét munkába áll 700—800 nyelt .40—50 tehergépkocsit, 
tehergépkocsi, 50 rakodógép Az ipari üzemekben szómba. 
és legalább 2500 tagja a ton megrakják a teherautó-
vállalati kollektívának. Ez- kat. hogy vasárnap indul-
zel az erővel — az időjárás- hassanak a távolsági fuva-

tes és dr. Benedek Tibor te-
herforgalmi kereskedelmi 
főosztályvezető elmondották, 
mennyire szükséges a szál-
lítási igények bejelentése. A 
fuvaroztatók sokat tehetnek 
azért, hogy szombat-vasár-
nap ne maradjon munka nél-
kül egyetlen teherautó és 
rakodógép se. Az igényeket 
a vállalat megyei főnöksé-
gein is lehet közölni, hiszen 
a vállalat egésze részt vesz 
a rendkívüli műszakban. A 
Volán már eddig is 824 ezer 
tonnával többet szállított, 
mint tavaly a hasonló idő-
szakban. A sajtótájékoztatón 
azt kérték a megbízóktól, 
hogy közös erőfeszítéssel 
oldják. m e g a szállítási fel-
adatok végrehajtását, a sze-
gedi Volán minden erejével 
erre törekszik. 

Más célt is szolgál a Vo-
lán kétnapos rendkívüli mű-

Huszár István 
Moszkvában 

Csütörtökön, tegnap, hiva- tese. a bizottság szovjet ta-
talos látogatásra Moszkvába gozatának elnöke és más 
érkezett Huszár István mi- hivatalos személyiségek fo-
niszterelnök-helyettes, a ma- gadták. 
gyar—szovjet gazdasági és Csütörtökön délután Moszk-
tudományos-műszaki együtt- vában megkezdődtek a tár-
működési kormányközi bi- gyalások Huszár István és 
zottság magyar tagozatának Mihail Leszecsko között. A 
elnöke. A miniszterelnök-he- megbeszélések napirendjén a 
lyettest elkísérte dr. Horgos kormányközi bizottság 15. 
Gyula kohó- és gépipari mi- ülésszakának előkészítésével 
níszter, valamint több más kapcsolatos kérdések, va-
vezető gazdasági szakember, lamint az országaink közötti 

A seremetyevói repülőté- gazdasági és tudományos-
ren a magyar vendégeket műszaki együttműködés más 
Mihail Leszecsko, a szovjet időszerű kérdései szerepei-
Minisztertanács elnökhelyet- nek. 

munka-

program 
Genfben csütörtökön az 

európai biztonsági konferen-
cia második szakaszának 
koordinációs bizottsága el-
fogadta a semleges államok 
egy csoportja által előterjesz-
tett munkaprogramot a no-
vember 18-tól december 13-ig 
terjedő időszakra. E program 
egyebek között előirányozza, 
hogy fokózzák a konferencia 
munkaszervei üléseinek haté-
konyságát. 

nálta a Volán autóközleke-
dés összes teherfuvarozási és 
rakodási kapacitását. 

let eredményéből is hozzá-
járulnak a vállalatnál az if-
júsági és munkáslakások épí-
téséhez, a gyermekintézmé-
nyek fejlesztéséhez. 

há-
az 

va-

A szakszervezeti 
üdülés és dijai 

Ölést tartott az SZMT elnöksége 
Az MSZMP ifjúságpoliti- Tárgyalta az SZMT idei kik. Mindössze a III. 

kai célkitűzéseinek, s a költségvetésének teljesítését, tályú üdülők díja, a 
SZOT négy évvel ezelőttiéi- a jövő évi tervezetet, to- romhetes szanatóriumi, 
lásfoglalásának végrehajtá- vábbá a differenciált üdü- összes gyermekjegyek, 
sára intézkedési tervet dol- lési díjak kérdéseit. lamint a kiegészítő jegyek 
gozott ki a Szakszervezetek Január 1-től — amint azt ára marad változatlan. A 
Csongrád megyei Tanácsának a SZOT elnökségének ha- külföldi csere- és turistautak 
elnöksége 1970. decemberé- tározata után lapunkban kö- és a hajóutak az első ősz-
ben. Az eltelt négy eszten- zöltük — jelentősen meg- tályba tartoznak. Ezek ára 
dőben elért megyei ered- változtak az üdülési díjak, napi 18 forinttal lesz ma-
mények számbavétele és a A jövő évi SZOT-beutalókat gasabb. A sokgyermekes csa-
további feladatok meghatá- az SZMT elnöksége foglalko- ládok üdültetésének segíté-
rozása volt az első téma az zási ágak szerint felosztotta, sére kettőnél több gyerek 
SZMT elnökségének tegnap, s az üdülési bizottság kö- részvétele esetén csak ket-
csütörtökön tartott ülésén, zeli ülésén a jegyeket szak- tőjük után kell fizetni, a 
Ezen részt vett és felszólalt mákon belül is elosztják. többi családtag üdültetése 
Oláh Miklós, az MSZMP Az I. osztályú üdülők na- ingyenes. 
Csongrád megyei bizottságá- pidíja 18 forintról 36 fo- a gyermekgondozási se-
nak munkatársa valamíht rintra a kéthetes beutaló é l b e n r é s z e s ü l 5 a n y á k f 6_ 
Horkai János, a KISZ Csöng- ára 252 forintról szintén két- ? , , . . . . . 
rád megyei bizottságának if- szeresére emelkedik. A II. l d é n y e n k i v u l Balatonlellen, 
júmunkás-felelőse is. Ez a osztályba tartozó üdülők na- Sopronban, Mátraházán és 
napirendi pont a közeljövő- pi térítési dí ja 18 forintról Leányfalun üdülhetnek. Eze-
ben megtartandó SZMT-ülés 24-re, a kéthetes beutaló k e t a z üdülőket úgy ren-
egyik témája lesz. ára 252-ről 336 forintra sző- , . . . , , , 

deztek be, hogy kisgyerme-

S o m o g y l K á r o l y n é f e lvé t e l é 

Az NKFV I. számú gázfeldolgozó üzemének 26 gömbtartá-
lyát, meghatározott rend szerint, citromsárgára, pasztell-
kékre, pasztellzöldre és narancssárgára festik. A színdina-
mika elveit ezután minden ú j létesítmény elkészítésénél, 
de a rekonstrukciók folyamán is szem előtt tart ják az 
algyői olajmezőn. Ezzel a munkahelyi környezetet kívánják 
kellemesebbé tenni, ugyanakkor az eltérő színek alkalma-
zása esztétikai, biztonságtechnikai és balesetvédelmi szem-

pontokat is szolgák 

Napirenden: 

A tanyaiak művelődése 
Évek óta kézzelfogható tár-

sadalmi törekvés, hogy a ta-
nyai lakosság életkörülmé-
nyeinek a javítására minden 
tőlünk telhetőt megteszünk. 
Az itt élők művelődésének 
gondjai azért is érdemelnek 
megkülönböztetett figyelmet, 
mert a tanyai kisdiák évti-
zedek múlva is kárát láthat-
ja mostani hátrányos helyze-
tének. A Hazafias Népfront 
szegedi járási bizottsága teg-
nap délelőtt a termelőszö-
vetkezeti területi szövetség 
nőbizottságával együttmű-
ködve, a községi és tanyai 
népfrontbizottságok, nőbi-
zottságok vezetőinek részvé-
telével azért rendezett kon-
ferenciát Szegeden, hogy 
számba vegye, mit segíthet-
nénk még a tanyai közműve-
lődés napi gondjainak meg-
oldásában. 

Vidéki Ferenc, a megyei 
tanács művelődésügyi osztá-
lyának csoportvezetője átte-
kintő beszámolójában felso-
rolta, miben sikerült eddig 
előbbre lépnünk, és mi vár 
még megoldásra. Hangsú-
lyozta, eleven problémáról 
van szó, hiszen több általá-
nos iskolánk működik még 
mindig tanyán, mint közsé-
gekben. Akár dicskedhetnénk 
is viszont azzal, hogy 131 ta-

nyai iskolánkból 128-ban — 
tehát három kivételével va-
lamennyiben — már villany 
világít, és televízió is műkö-
dik. Tízéves erőfeszítés, szá-
mokkal ki nem fejezhető 
társadalmi összefogás ered-
ménye ez. 

Alapvető művelődéspoliti-
kai igyekezet, hogy a felső-
tagozatos diákok, ahol csak 
lehet, szakrendszerű oktatás 
keretében folytathassák ta-
nulmányaikat. Csak így vár-
ható, hogy későbbi feladatai-
kat meg tudják oldani. Hi-
vatalosan körzetesítésnek 
mondják a tanyai iskolák 
életében tapasztalható leg-
szélesebb körű változást: ta-
nyai kollégiumok létesítésé-
vel. illetve a rendszeres be-
járás lehetőségének biztosí-
tásával belterületi iskolákba 
járhatnak a felsőtagozato6 
diákok is. Sajnos, 1540 ta-
nuló még mindig nem része-
sülhet ennek a jól megalapo-
zott iskolaszervezeti válto-
zásnak az előnyeiből. Csak 
üdvözölni lehet a néhány he-
lyen tapasztalható kezdemé-
nyezést — és jó lenne követ-
ni máshol 5s —, hogy a be-
járók várakozóhelye lett a 
tanyai iskola. A napi bejárás 
anyagi terhének enyhítésére 
néhány községi tanács mag 

gára vállalja a költségeket 
is. A bejárás támogatására 
kérte a résztvevőket, és az 
általuk képviselt társadalmi 
szervezeteket az előadó, és 
abban kérte segítségüket, 
hogy a hosszú ideig fennma-
radó iskolákban — felszere-
lésük gyarapításával, a tár-
gyi feltételek biztosításával 
— az oktatás magasabb szín-
vonalát teremthessük meg. 

A közművelődés gondjai 
között első helyen az áll, 
hogy a felnőttkorúak közül 
sokan nem végezték el az ál-
talános iskola minden osztá-
lyát. Újdonságról is számot 
adott: a szegedi Radnóti Mik-
lós gimnázium kihelyezett 
osztályt nyitott Ásotthalmon. 
Régóta tér vissza megoldat-
lan problémaként hasonló 
tanácskozásokon az a tény. 
hogy községeink művelődési 
házai ritkán tekintik fölada-
tuknak a tanyai népművelés 
segítését. Szintén visszajáró 
óhaj : a megszűnő tanyai is-
kolák maradjanak továbbra 
is a körzet kulturális centru-
mai, és a számban egyre 
gyarapodó művelődési autók 
vállaljanak az eddiginél na-
gyobb szerepet a tanyán 
élők művelődésének rendsze-
res és sokoldalú segítésében. 

ü k 

keket füröszteni is lehet ben-
nük. Az ilyen jellegű üdü-
lőkbe kizárólag a gyermek-
gondozási segélyt kapó anyák 
utalhatók be gyermekeikkel, 
s esetleg férjeikkel együtt. 
Nászutasok részére Mátrafü-
reden a SZOT-üdülő B-épü-
letében és a leányfalui Pa-
noráma üdülőben nyílik le-
hetőség egyhetes pihenésre — 
egész évben. A nyári gyer-
meküdültetés ideje alatt há-
zaspárok is kaphatnak be-
utalót, így mód van arra, 
hogy házaspárok felnőtt üdü-
lőben, gyermekeik pedig 
ugyanakkor gyermeküdülő-
ben tartózkodhatnak. 

Korábban egy üdülőbe 
szabálytalan beutalóval ér-
kező vendéget hazaküldhet-
tek, ha csak nem fizette ki 
az üdülőjegy és az önköltség 
közötti különbséget. Ez az 
eljárás jövőre már megválto-
zik, ilyen esetben ugyanis a 
különbözetet a szakszerveze-
ti bizottság egyenlíti ki. S 
még egy változás: január 
1-től nem az SZMT elnök-
sége, hanem a vállalatok 
szakszervezeti bizottságai 
döntik el, hogy a nem ná-
luk dolgozó házastárs kap-e 
üdülőjegyet, vagy sem. Ne-
gatívumként jegyezte meg 
az ülés, hogy az üdülőkbe 
beutaltaknak fele sem fizi-
kai dolgozó. Nyilvánvaló: 
több munkást kell üdülőbe 
küldetik 


