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Ölést tartott 
a városi tanács 

(Folytatás az L oldalról.) más esetekre a tanácselnök 
propagandában, a tanácsi engedélyét kell kérni a cí-
vállalatok emblémájaként — mer használatához. 

Rendelet a díszpolgári cím 
adományozásáról 

Á Minisztertanács országo-
san rendezte a díszpolgárság 
intézményével kapcsolatos 
alapvető kérdéseket. Esze-
rint díszpolgári címet ado-
mányozhat a fővárosi, a me-
gyei városi, a városi, továb-
bá — különösen indokolt 
esetben és külön engedély-
lyel — a nagyközségi, illetve 
községi tanács is. A díszpol-
gári cím adományozásának 
szabályait tanácsrendeletben 
kell megállapítani. 

A Minisztertanács határo-
zata értelmében a díszpolgá-
ri cím a település és lakos-
sága érdekében végzett ki-
emelkedő tevékenységért 
adományozható. Az adomá-
nyozásról szóló javaslatot a 
helyi politikai, társadalmi és 
tömegszervezetek véleményé-
nek kikérésével, a tevékeny-
ség kiemelkedő mértékének 
gondos és körültekintő vizs-
gálata után a végrehajtó bi-
zottság készíti elő, és terjesz-
ti a tanács elé. 

A végrehajtó bizottság in-
dokoltnak tartotta, hogy a 
„Szeged város díszpolgára" 
cím adományozásával Szege-
den is elismerésben részesít-
sük azokat, akik politikai, 
társadalmi, gazdasági, tudo-
mányos, kulturális és egyéb 
téren kifejtett tevékenysé-
gükkel a város és lakossága 
érdekében huzamos időn át 
példamutató eredményesség-

gel munkálkodtak, vagy akik 
maradandó alkotásaikkal elő-
segítették Szeged fejlődését, 
és hozzájárultak a város la-
kói anyagi és szellemi jólété-
nek gyarapításához. A kitün-
tető címmel elismerhető 
azok kimagasló érdeme is, 
akik a magyar, illetve a 
nemzetközi munkásmozgalom 
élenjáró harcosaiként, a tu-
domány és a művészet kima-
gasló művelőiként a szocia-
lista társadalmi rend építé-
sében, a nemzetközi béke-
harcban érdemeket szereztek, 
és tevékenységük révén kap-
csolatba kerültek Szegeddel. 

Szeged t a n á c s a a díszpol-
gársággal járó jogokat a kö-
vetkezőkben határozta meg: 
a város díszpolgára jogosult 
a tanács ülésein tanácskozá-
si joggal részt venni; tá jé-
koztatást kérni a várospoliti-
kával, a tanácsi szervek vá-
rosfejlesztési tevékenységével 
összefüggő kérdésekről; kü-
lön határozat értelmében 
részt venni a tanácsot kép-
viselő delegációban; dí j tala-
nul látogatni a tanács mű-
vészeti és közművelődési lé-
tesítményeit, rendezvényeit; 
díj talanul utazni a helyi köz-
forgalmi közlekedési eszkö-
zökön (villamos, autóbusz); 
elhalálozása esetén pedig a 
tanács által adományozott 
díszsírhely illeti meg. 

Ki milyen lakást igényelhet? 
A tanács kötelessége meg-

állapítani, hogy az érvény-
ben levő lakásrendeletekkel 
összefüggésben egyes lakás-
igénylők milyen lakásellatá-
si formában részesülhetnek, 
jövedelmi és vagyoni viszo-
nyaik, szociális helyzetük 
együttes értékelése alapján. 
A városi tanács úgy döntött, 
hogy Szegeden tanácsi bér-
lakás (állami lakás) kiutalá-
sára jogosult az az igénylő, 
akinek az egy főre eső havi 
jövedelme az 1500 forintot 
nem haladja meg és vagyon-
talan. Jövedelmi és vagyoni 
helyzetétől függetlenül kivé-
tel ez alól, akinek három 
vagy több eltartott gyerme-
ke van. Tanácsi bérlakást 
igényelhet az a szülő is, aki 
gyermekét egyedül neveli és 
tartja el, továbbá az egye-
dülálló nyugdíjas vagy 
nyugdíjas házaspár, függetle-
nül jövedelmétől és vagyoni 
h e l y z e t é t ő l . Tanácsi értéke-
sítésű (szövetkezeti) lakásra 
jogosultak az 1501—3000 fo-
rint egy főre eső havi jöve-
delemmel rendelkezők, va-
gyonuktól függetlenül, s 
azok, akiknek jövedelme egy 

főre alatta van ugyan az 1500 
forintnak, de vagyonnal 
rendelkeznek. Csak OTP-tár-
saslakást kaphatnak az egy 
főre eső jövedelemben a ha-
vi 3000 forintot meghaladó 
igénylők, ha van vagyonuk, 
ha nincs. 

A jövedelemszámításnál a 
főfoglalkozásból, a másodál-
lásból, mellékfoglalkozásból, 
bedolgozói tevékenységből 
származó, munkabérjellegű 
jövedelmet veszik alapul; 
ipari szövetkezeti tagoknál a 
munkadi ja t és a részesedést, 
téeszben dolgozóknál ezen 
felül a háztáji és más ó m e n 
használt földterületből szár-
mazó jövedelmet is. Nyugdí-
jasoknál a rendszeres nyug-
díj vagy járadék az irány-
adó. A vagyoni viszony meg-
állapításánál az igénylő és 
vele együtt lakó és költöző 
családtagok kizárólagos tu-
lajdonában álló lakóépület, 
öröklakás, társasházrész, szö-
vetkezeti lakás (lakottan is) 
továbbá lakótelek, üdülőte-
lek, üdülő, mezőgazdasági 
földterület, gépkocsi jön 
számításba. 

December 25-én és 26-én: 

Fenyőünnep a Parlamentben 
Karácsonykor az idén is 

vendégeket fogad a Parla-
ment. A KISZ Budapesti Bi-
zottsága, az Üttörő Szövet-
ség budapesti tanácsa és az 
SZBT hagyományosan itt 
rendezi meg december 25-én 
és 26-án a kisdobosok és út-
törők fenyőfaünnepségét. A 
reggeltől estig tartó gazdag 
műsorban közreműködnek 
neves színészek, sportolók, a 
KISZ Központi Művész-
együttes Űttörőcsoportja, a 
Rajkó zenekar, az Állami 
Artistaképző Iskola növendé-
kei és a gyermekek más 
kedvencei. 

Az óriásfenyőt ebben az 
évben is a soproni tanulmá-
nyi erdőgazdaság ajándékoz-
za a gyermekeknek, s a 22-es 

Volán szocialista brigádja 
szállítja Budapestre. A fe-
nyőfa pompás díszeit szintén 
soproniak, a Vegyesipari 
Vállalat KISZ-fiataljai készí-
tik társadalmi munkával. 

A műsor után a gobelin-
és a vadászteremben vidám 
játék, vetélkedő, filmvetítés 
vár ja a Parlament vendég-
seregét, mintegy 4000 paj tást : 
a közösségi munka élenjáróit 
— akiket a csapatok már ki 
is jelöltek —, és a megyék 
küldötteit, az őszi betakarí-
tási munkákban kitűnt őrsö-
k e t Több mint 200 úttörő-
vezető kalauzolja majd őket 
— szintén jutalomként —, s 
a házigazdákkal együtt gon-
doskodik arról, hogy min-
denki jól érezze magát. 
(MTI) 

Napirenden: 

A szolgáltatások 
Csütörtökön a Parlament 

Vadász-termében ülésezett a 
Magyar Nők Országos Ta-
nácsa. A tanácskozás napi-
rendjén a háztartási szolgál-
tatások helyzetének alakulá-
sa, fejlesztésének feladatai, 
továbbá a nők nemzetközi 
éve hazai programjának 
megvitatása szerepel. 

Az ülésen megállapították: 
az ország 3 millió 358 ezer 
háztartásában az otthoni ten-
nivalók elvégzését megköny-
nyítette a szolgáltatások fe j -
lődése. További intézkedé-
sekre van azonban szükség, 
mivel a dolgozó nők jelen-
leg is naponta 3,5—5 órát 
fordítanak háztartási munká-
ra, ami évi 800 millió mun-
kanapnak felel meg. A tes-
tület mélyrehatóan elemezte 
a kiemelt szolgáltatások ed-
digi fejlődését — ezen belül 
a mosás és a vegytisztítás, az 
elektromos gépek és hír-
adástechnikai cikkek javítá-
sának, a lakáskarbantartás 
helyzetének alakulását. 

Jelentősebb szerep 
a fiataloknak 

Ülést farfott az SZMT 

Karácsonyra : 

Mentesítő 
autóbuszok 

A közúti személyfuvarozás senyvállalása nyomán elő-
gazdag programjának kiváló rehozott 250 kocsival együtt 
teljesítéséről számolt be csü- összesen 870 korszerű buszt 
törtöki sajtótájékoztatóján helyeztek üzembe, illetve 
Tapolczai Kálmán, a Volán állítanak forgalomba. A se-
tröszt vezérigazgatója, aki lejtpótlásra felhasznált ú j bu-
elmondotta, hogy idei ered- szok és az átépített 52 csuk-
ményes munkájuka t az ün- lós szerelvény 5500 férő-
nepi csúcsforgalom zavarta- hellyel növelte az állomány 
lan lebonyolításával szeret- kapacitását. A Volán-taxi 471 
nék betetőzni. kocsit szerzett be, s meg-

Bejelentette, hogy a kocsi- kezdte vidéken is a taxik 
állomány korszerűsítése nyo- URH-s irányítását. A fővá-
mán ezentúl az Engels téri rosban 580 kocsiból 200 köz-
pályaudvarról kizárólag ú j lekedik URH-készülékkel, s 
típusú, modern Ikarus-bu- az év végéig még további 100 
szok közlekednek, a buda- taxi kap i lye t 
pest—vidéki távolsági for- A V o l á n e b b e n ^ é v b e n 
galomból kivonták a régebbi 1 milliárd 74 millió utas el-
kocsikat, a vidéki vallalatok s záUítását tervezte; novem-
már csak panoráma buszt b e r végéig 1 milliárd 10 mii-
jára tnak a fővarosba. HÓ s z e mély t fuvarozott, s 

A Volán a karácsonyi decemberben várhatóan még 
csúcsforgalom idejére ország- további 90 millió utast szál-
szerte 3000, a Volánbusz az ... , 
Engels téri pályaudvarról 400 
mentesítő járatot indít, s Á. Volán jövő évi tervei-
ezekkel összesen mintegy 130 ben egybek között 741 autó-
ezerrel több utast tudnak el- b u s z beszerzése szerepel. Ter-
szállítani a szokásosnál. Az utastájékoztatás kor-
ujevi forgalomra is megtet- ' 
ték az előkészületeket, elő- szerűsítését, amelynek során 
reláthatólag 1000 kisegítő já- az Engels téren elektromos 
rattal csaknem 50 ezer utas menetrendi információs táb-
fuvarozását tervezik. l á t s z e r e l n e k fel a P e s t m e -

A Volán vállalatok az or- , , • . 
szágban mintegy 63 800 hely- g y « ioutvonaiaxon mintegy 
közi és helyi buszjáratot köz- 600 megállóhelyen függesztik 
lekedtetnek, 2000 járat ta l ki a menetrendet, 
többet, mint az előző év- _ _ _ _ _ _ 
ben. Különösen a munkás-
és a tanulójáratok számát 
növelték. Az autóbuszháló-
zatba ú jabb 14 községet kap-
csoltak be, s jelenleg az or-
szág 3189 kétszáznál nagyobb 
lélekszámú helysége közül 
már csak kilencbe nem jár-
nak menetrendszerű bu-
szok. A tervek szerint egyéb-
ként ezt a kilenc községet is 
bekapcsolják jövőre a háló-
zatba. A közlekedéspolitikai 
koncepció végrehajtása so-
rán az idén nyolc vasútvo-
nal forgalmát vették át Vo-
lán-vállalatok, 

Az idén — az Ikarus ver-

Az MSZMP Központi Bi- nek november 14-i ülésén ér- fö jelentkezett. Az utóbbi 
zottságának 1970 február já - tékelték a feladatok végre- két versenyforma leginkább 
ban hozott határozata társa- hajtását . a MAV, a Szegedi Nyomda, 
dalmi üggyé tette az if júság- Tegnap, csütörtökön az a KSZV, a Szegedi Textil-
gal való foglalkozást. A KB Eszperantó utcai székházban művek és az Alföldi Porce-
kérte a szakszervezeteket, te- tartott SZMT-ülésen — ame- lángyár f iatal jai között nép-
gyenek többet az i f júság ne- lyen részt vett és felszólalt szerű. A mérnökök és tech-
veléséért, érdekeik védelmé- Oláh Miklós, az MSZMP nikusok részere kiirt pályá-
ért, s a pályakezdés segítésé- Csongrád megyei bizottságá- zatra legtöbben a HÓDGÉP-
ért. Fél évvel később a nak munkatársa, valamint tői, a Szegedi Konzervgyár-
SZOT is állást foglalt a fel- Hurkai János, a KISZ Csöng- tói, a MÁV-tól, a KSZV-től, a 
adatok meghatározásában, rád megyei bizottságának if- TBV csongrádi bútorgyárából, 
ezt követően a szakszerveze- júmunkás felelőse is — meg- valamint a Szegedi Textil-
ti testületek ifjúsági bizott- hallgatták Turai Zoltánnak, művekből jelentkeztek. S 
ságokat hoztak létre, felelő- az SZMT ti tkárának jelenté- ami valószínűleg ennek ko-
sokét jelöltek ki, és készí- sét. Az értékelés szerint szönhető, ugyanezekben az 
tettek fel a teendők elvégzé- egyre jobban megértik egy- üzemekben lelkes ú j í tómun-
sére. A SZOT-határozat meg- mást a fiatal és az idősebb kát is végeznek. Sokhelyütt 
jelenése óta Csongrád me- dolgozók. Érezhető a gazda- azonban a fiatalok nem is-
eyében is évente elemzik az s á g i v e z e t 6 k eSy részének merik a mozgalmat, a ver-

, szemléletváltozása is — min- senyzés feltételeit, ezáltal je-
e teren végzett munkát, leg- d i g t ö b b termelési, társadal- lentkezni sem tudnak. Az 
utóbb az SZMT elnökségé- mi és politikai feladatot bíz- ilyen vállalatok vezetői pe-

nak az i f júmunkásokra, dol- dig nyilván azt nem tudják, 
gozókra. A lehetőséggel élve milyen lehetőségek rejlenek 
a legifjabb dolgozók fontos az i f jú dolgozók versengései-
tennivalókat végeznek a ter- ben. Következésképpen: so-
melőmunkában, és a gazda- kat kell még tenni a veze-
sági vezetésben. Jelentős sze- tőknek is. 
repük van a kiemelt beru- Jól lemérhető a fiatalok 
házások megvalósításában, áldozatkészsége a társadalmi 
például az olajiparban, a munkák vállalásánál, illetve 
Csongrád megyei AUatforgal- teljesítésénél. Általában 
mi és Húsipari Vállalatnál, örömmel segítenek a gyer-
valamint a textiliparban. A mekintézményeken, s idős, 
fiatalok többsége gyorsan egyedülálló embereken. Ott 
megismerkedik az ú j beren- vannak a kommunista szom-
dezésekkel, könnyen elsajá- batokon és a mezőgazdaság-
t í t ják a szükséges ismerete- ban egyaránt. Az SZMT el-
ket. Ez azért is örvendetes, nöksége úgy ítélte meg, hogy 
mert látható az u j iránti ér- szívesen vállalnak a fiatalok 
zékük, érdeklődésük. 

Csongrád megyében mint-
egy 8 ezer fiatal vesz részt 
a munkaversenyben, egyéni 

Emlékezés 
Zamenbofra 

L. Zamenhof, az eszperantó 
nemzetközi nyelv kezdemé-
nyezője születésének 115. év-
fordulója alkalmából a Ma-
gyar Eszperantó Szövetség 
csütörtökön a Fáklya klub-
ban emlékünnepélyt rende-
zett. 

Országgyűlési 
bizottságok ülése 

szakmai mozgalmakban pe- teljesített, 
dig 1180-an versengenek. Ez 
utóbbi szám azonban igen 
alacsony, különösen a Kivá-
ló közgazdász pályázatra je-
lentkeztek kevesen, mindösz-
sze négyen. Kiváló mérnök 
címért 69-en küzdenek, a 
Kiváló i f júmunkás mozga-
lomban 435 fiatal dolgozó 
vett részt, míg a Szakma If-
jú Mestere pályázatra 271 

társadalmi munkát, ha isme-
rik annak céliát. A megyé-
ben az idén 70 ezer i f jú dol-
gozó mintegy 700 ezer órát 

Beszélt még Turai Zoltán 
a fiatalok szakmai és poli-
tikai neveléséről, érdekvé-

delméről és szociális hely-
zetéről is. Az értékeléshez 
hozzászóltak a vállalatok, 
üzemek képviselői is — 
akiknek legtöbbje fiatal dol-
gozó volt —, maid a tanács 
megvitatta és elfogadta az 
elnökség jelentését. 

A jövő esztendei állami 
költségvetés kellő fedezetet 
nyújt az igazságügyi tárcá-
nak, az ügyészségeknek és a 
Legfelsőbb Bíróságnak fon-
tos feladataik ellátásához. S 
ha szerényen is, lehetőség 
lesz az anyagi-technikai el-
látottság ésszerű, mértéktar-
tó fejlesztésére, a munkakö-
rülmények javítására — ál-
lapította meg csütörtöki ülé-
sén az országgyűlés jogi, 

igazgatási és igazságügyi bi-
zottsága. 

A vitában felszólal dr. An-
talffy György, Csongrád me-
gyei képviselő is. 

Csütörtökön a Parlament 
delegációs termében ülést 
tartott az országgyűlés hon-
védelmi bizottsága, s meg-
tárgyalta a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a Belügymi 
nisztérium 1975. évi költség-
vetésének tervezetét 

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

A síneken ballag a villamos, az úttesten is zavartalan az 
autók forgalma, míg odafönt, a magasban egy ember dolgo-
zik. tlgyes gólyalábat „faragott" neki a modern technika, 
ezt a kecses, könnyű darut. Segítségével könnyedén elér-
hetők az út fölé emelkedő világitótestek, ha javításra szo-

rulnak, mint most is. 


