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Ülést tart az MSZMP
Központi Bizottsága
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 5-re,
mára összehívták.
A Politikai Bizottság gazdasági kérdések
— az 1975. évi népgazdasági terv és álla-

mi költségvetés irányelvei, valamint az
ötödik ötéves terv irányelveiről szóló tájékoztató — megvitatását
javasolja
a
Központi Bizottságnak.

Felaivatták a m a k ó i
•Ularos-hidcBl

- Somogyj K á r o l y n é

Kivétele

Az svatóünnepség résztvevői áthaladnak az ú j hídon
Három hidat avattak tegnap Makón: a két vasbetonból készült ártéri híd után
elkészült az
acélszerkezetű
meder feletti híd is. Legtöbb
érdekességet ennek a 112
méter hosszú mederhídnak
az építése jelentett, az ideiglenes, facölöpökből épült Pil.
lérekre áthúzott régi szerkezet helyére került a lényegesen szélesebb, és erősebb
ú j híd. Az is érdekességnek

számított, hogy az ú j hidat
a parton szerelték össze teljes hosszában, és csörlőkkel
húzták a víz fölé. A három
ú j híd előnye, hogy az időközben szélesebbre épített
43-as út forgalmát nem akadályozza a Maros fölötti átkelő, a nagy teherrel járó
kamionok is közlekedhetnek
rajta.
A
tegnapi
hfdavatáson
Kiss Dezső közlekedés- és

postaügyi miniszterhelyettes
mondott beszédet, ő vágta át
á mederhíd fölött kifeszített
szalagot is. Részt vett az ünnepségen dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság
első titkára és dr. Perjési
László, a megyei tanács elnöke is.
A szeged—algyői híd átadása után Csongrád megyében ez alkalommal az ,idén
m á r másodszor avattak hidat.

Leonyid Brezsnyev
Párizsba érkezett

Ma megkezdődnek a szovjet—francia tárgyalások
Leonyid Brezsnyev. az SZKP
Központi Bizottságának főtitkára, s a kíséretében levő
személyiségek szerdán, a késő délutáni órákban megérkeztek a Párizs
melletti
Orly repülőtérre. Az SZKP
KB főtitkárát a repülőgép
előtt Valery Giscard d'Estaing köztársasági elnök fogadta. A két államférfi barátságosan kezet
szorított,
m a j d együtt fogadta a 23.
tengerészgyalogos-ezred díszszázadának tisztelgését, miközben a zenekar a szovjet
és a francia himnuszt játszotta. Megjelent a repülőtéren a szovjet vendég fogadására Chirac miniszterelnök, a kormány több tagja
— köztük
Sauvagnargues
külügyminiszter,
Ornano
iparügyi miniszter és Soufflet
hadügyminiszter —, valamint
Cservonyenko párizsi szovjet
nagykövet.
A repülőtér díszszalonjában
a megjelentek üdvözölték az
SZKP KB főtitkárát, m a j d a

párizsi szovjet nagykövetség
tagjainak gyermekei virágcsokrot nyújtottak át Leonyid
Brezsnyevnek
és
Giscard
d'Estaingnek. Leonyid Brezsnyev
tízperces
négyszemközti beszélgetést folytatott a
francia elnökkel, m a j d a jelenlevő újságírók kérdéseire
válaszolva kijelentette: reméli, hogy a Francia Köztársaság elnökével folytatandó
megbeszélései hatékonyak és
gyümölcsözőek lesznek.
Leonyid Brezsnyev, az SZKP
KB főtitkára, szerdán este,
az orly-i repülőtéren rendezett ünnepélyes fogadtatást
követően, Sauvagnargues külügyminiszter társaságában a
Párizstól ötven
kilométerre
levő Rambouillet kastélyba,
szálláshelyére érkezett.
A kastélyban szállásolták
el az SZKP KB főtitkárának
kíséretében levő Andrej Gromiko külügyminisztert
és
Nyikolaj Patolicsev külkereskedelmi minisztert is.
Leonyid
Brezsnyev
és

Giscard d'Estaing francia elnök hivatalos
tárgyalásai
csütörtökön délelőtt 11 órakor kezdődnek.
(L. Brezsnyev párizsi látogatásáról kommentárunk a
2. oldalon.)

Eredmények és feladatok
a közművelődésben
Megyei aklívaérfekezletet

Megyei közművelődési aktívaértekezletet rendezett tegnap, szerdán az MSZMP Csongrád megyei bizottságának
propaganda- és művelődési osztálya, valamint a megyei
tanács vb művelődésügyi osztálya. A megyei tanács nagytermében tartott megbeszélésen a pártbizottságok és a tanácsok illetékes vezetői és munkatársai, a közép- és általános iskolák igazgatói, szakfelügyelők, közművelődési intézmények vezetői, a tömegszervezetek képviselői vettek
részt. Az elnökségben többek között helyet foglalt dr. Ágoston József, a megyei pártbizottság titkára, dr. Ozvald Imre, a Szeged városi pártbizottság titkára. Ott volt Rátki
András, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és közművelődési osztályának munkatársa is.
Dr. Ágoston József megnyitója után
Hantos
Mihály, a megyei tanács elnökhelyettese, az értekezlet előadója Csongrád megye közművelődési
helyzetéről,
a
közművelődési párthatározat
megyei végrehajtásának eddigi eredményeiről, és a további teendőkről adott áttekintést. Megállapította: a
határozat egységes értelmezése, az általános, s az egész
megyét érintő feladatok ismerete elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a közművelődés irányítói, szakemberei saját, szűkebb területükön sikeres m u n k á t végezhessenek.
Ezért a nézetek
összehangolása, és — e közös
szemlélet alapján — a gyakorlati közművelődési
teendők,
a cselekvés útjainak
megjelölése az aktívaértekezlet féladata. Ezután részletesen elemezte a munkások,
a falusi lakosság, valamint
az ifjúság
művelődésével
kapcsolatos kérdéseket.
Az eredményekről szólva
kiemelte, hogy az idén jóval
több
nagyüzemi
munkás
vesz részt• a
felnőttoktatásban (általános, középiskolai
és
szakmunkásképzésben),
mint a korábbi években. Bár
az általános iskolát végzők
köízül még mindig sokan (10
—16 százalék) elmaradnak az
iskolából, jól megfigyelhető,
hogy a vállalatok, üzemek
igyekeznek nagyobb gondot
fordítani a tanulás feltételeinek biztosítására. Napjainkban már nincsenek viták arról, hogy a dolgozókat ösztönözni kell a továbbképzésre,
annál inkább vitatkozunk a képzés módszereiről
és formáiról. Az üzemen belüli továbbképzésnek, a szakmai és általános műveltség
gyarapításának nem elhanyagolható feltétele, hogy
ne
egyetlen megbízott, az üzemi
oktatási, vagy kulturális felelős dolga legyen az ösztönzés, szervezés, lebonyolítás. A gazdasági vezetők figyélme, törődése, a továbbképzésben
résztvevők
nagyobb megbecsülése
sokat

Fock Jenő fogadta
a VDK kormányának
elnökhelyettesét
Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a
Minisztertanács elnöke szerdán
hivatalában
fogadta
Tran Huu Duc-ot, a Vietnami
Dolgozók P á r t j a *KB tagját,
a VDK kormányának elnökhelyettesét, aki átutazóban
néhány napot tölt hazánkban. A szívélyes, baráti légkörű beszélgetésen, amelyen
részt vett Borbándi János, a

tartottak

KB tagja, a kormány elnökhelyettese, és jelen
volt
Nguyen Manh Cam nagykövet. Fock Jenő, pártunk, kor.
mányunk és egész dolgozó
népünk további cselekvő szolidaritásáról biztosította
a
vietnami Demokratikus Köz,
•
,
.
.,
tarsasag nepe
t « ármányát
hazája békés, szocialista f e j lődéséért vívott harcában.

segíthet a további
eredmények
elérésében.
A községekben folyó közművelődési munkáról szólva
elmondta az előadó: az e területen adódó feladatok nem
különíthetők
el mereven a
városi közművelődési
feladatoktól, céloktól. De a népművészet értékeinek megőrzése, a néprajzi és helytörténeti gyűjtőmunka olyan sajátosságai a falusi közművelődési
tevékenységnek,
amelyekre külön gondot kell
fordítani. A megyében öszszesen 24 népművészeti kör
működik,
kiváló
eredményekkel. Az ízlésnevelés hiányosságaira
utal
viszont,
hogy elsősorban a falusi lakosság tudatában, ízlésvilágában
nem határolódik
el
kellőképpen
a
népművészet
és a giccs.
Az ifjúság művelődésével
kapcsolatban
rámutatott:
tovább kell szélesíteni a fiatalok művelődési
lehetőségeit, gyarapítani azoknak a létesítményeknek
a számát,
ahol a kulturált
időtöltés,
szórakozás biztosítható.
A
megyében összesen 120 i f j ú sági klub működik, ezek 40
százaléka a művelődési otthonokban, a többi üzemi és
iskolai klub. Az eddigi tapasztalatok alapján nyilvánvaló, hogy az ifjúsági klubok a közművelődés, a közösségi életre és közéleti aktivitásra nevelés helyei. Jórészt a klubvezetőkön múlik, milyen hatásfokkal m ű ködnek, mennyire tartalmasak a foglalkozások és célravezetőek a módszerek. A
vezetőképzés jelenlegi
fogyatékosságait néhány
tavalyi adat is jól
mutatja:
35-en
jelentkeztek
tanfolyamra, közülük tizenegyen
vizsgáztak, és pillanatnyilag
heten dolgoznak a megye ifjúsági klubjaiban.
Hantos Mihály a továbbiakban ismertette a megyei
közművelődési intézményhálózat helyzetét. Foglalkozott
m u n k á j u k anyagi és személyi feltételeivel is.
Az előadást vita
követte.
Fölszólalt dr. Dömötör
János országgyűlési képviselő,

Szegeden

a vásárhelyi Tornyai János
Múzeum igazgatója,
Nagy
Lászlóné, az SZMT kulturális és agitációs-propaganda
bizottságának vezetője, Horváth Lajos, a KISZ megyei
bizottságának titkára,
Borbás József, a makói Lenin
Tsz elnöke és Rátki András
is. Szabó G. László, a városi pártbizottság osztályvezetője felszólalásában néhány
olyan összefüggésre hívta fel
a figyelmet, amelyek a közművelődési határozat szellemének, céljainak jobb megértését segítik, és amelyeket
a gyakorlati munka közben
sem szabad szem elől téveszteni. A munka és a művelődés, a műveltség és az
életmód, a munkaidő és a
szabadidő kapcsolatának helyes értelmezésére, a közöttük levő összefüggésekre világított rá, m a j d a közművelődési határozat végrehajtásának
néhány
szegedi
eredményéről szólt. Azokról
az akciókról, amelyek a szegedi felsőoktatási intézmények hallgatói és a munkásfiatalok között
teremtenek
kapcsolatot, illetve elmélyítik a meglevőket: színészek
és képzőművészek közös vállalkozásáról, melynek eredményeként vándorkiállítások
kerülnek
el
a
gyárakba,
szegedi
művelődési
házak
klubprogramjáiról,
amelyek
hatásosan
segítik
a
munkásművelődést;
a szegedi szimfonikus zenékar vállalásáról,
amelvnék
eredményeként népszerű zeneművek csendülnek fel az
üzemi kultúrtermekben.
A megyei aktívaértekezlet
dr. Ágoston József zárszavával fejeződött be.
Felhívta
az értekezlet résztvevőinek
figyelmét arra, hogy az elméleti tisztánlátás, az elve}c
egységes. szemléletének
megvalósulása után
határozott
gyakorlati
lépéseknek
kell
következni.
A közművelődési határozat megvalósítása —
emelte ki — társadalmi
feladat. Mindannyiunk társadalomszemléletének olyan változását követeli meg, amely
alapján immár nem
választható el egymástól a gazdasági építőmunka, a szocializmus alapjainak létrehozása
és a művelődés ügye. Kijelentette: mindaz, ami a határozat végrehajtásáért eddig történt a megyében, arra
enged következtetni, hogy a
határozat szelleméhez és céljaihoz hűen, a helyi s a j á tosságok
figyelembevételével folyik ez a nagy jelentőségű munka.

Megalakult a megyei tanács
közművelődési bizottsága
Szerdán Szegeden megalakult a Csongrád megyei Tanács Közművelődési Bizottsága. Hantos Mihálynak, a
megyei tanács elnökhelyettesének referátuma ismertette
a bizottság tagjaival a szervezési kérdéseket, a bizottság működési körét és néhány vizsgálat t é m á j á t Az
alakuló ülésen részt vett és
felszólalt dr. Koncz János,

»

a megyei pártbizottság osztályvezetője. A vitában szót
kért Horváth János, a KISZÖV elnöke, Molnár Zoltán, a TIT megyei titkára.
Nagy Lászlóné, az SZMT
kulturális bizottságának vezetője, Kiss István, a Szeged
járási Tsz Szövetség titkára
és Szabó Endre újságíró. Az
alakuló ülés Hantos Mihály
zárszavával é r t v é g e t

