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Megyei agitációs 
és propagandista 
aktívaalés 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Csongrád megyei 
Bizottsága tegnap az újsze-
gedi pártiskolán megyei agi-
tációs és propagandista aktí-
vaiilést tartott. Dr. Koncz 
Jánosnak, a megyei pártbi-
zottság osztályvezetőjének 
üdvözlő szavai után dr. Agos 
ton József, a megyei pártbi-
zottság ti tkára tartot t elő-
adást az MSZMP XI. kong-
resszusával összefüggő politi-
kai feladatokról. 

AJNEB megvizsgálta 

Mi lesz az értékes 
hulladékokkal? 

Januárban 
kezd 
az olefingyár 

A negyedik ötéves terv 
egyik jelentős vegyipari be-
ruházása, a Leninváros tér-
ségében, a Tiszai Vegyikom-
binát hatodik egységeként 
épülő olefingyár a tervek 
szerint januárban kezdi meg 
az etiléntermelést. 

A magyaf-szovjet petrol-
kémiai egyezmény alapján 
mintegy hatmilliárd forin-
tos beruházással épülő üzem-
ben az év végén sem szüne-
tel a munka. Pénteken a Ti-
szai Vegyikombinát szerelői 
tevékenykedtek többek kö-
zött csószigetelésen, vala-
mint a különböző berende-
zések rendkívül nagy gon-
dosságot igénylő szabályo-
zásán. 

Az olefinmű a feldolgozás-
ra kerülő évi kilencszázezer 
tonna benzint Százhalom-
battáról kapja. A megköze-
lítőleg kétszáz kilométeres 
szállító csővezeték már üze-
mel, s a benzin folyamato-
san érkezik, amellyel most a 
tárolókat töltik fel. A Tiszai 
Vegyikombinát olefinművé-
ben termelt évi kétszázötven 
ezer tonna etilén felét a 
szovjetunióbeli kalusi kom-
binátban dolgozzák fel. 

Az olefinmű százhúsz fő-
nyi kezelőszemélyzete részt 
vett a szerelésben és az 
üzembe helyezésben is. A 
kongresszusi munkaverseny-
ben a Tiszai Vegyikombinát 
mintegy négyezer dolgozó-
ja — közte a KISZ véd-
nökséget vállalt fiatalok — a 
kommunista műszakokon 
több mint huszonötezer tár-
sadalmi munkaórában segí-
tették ^ kivitelezőket. 

A nagy tömegű gyártási 
hulladékok, elhasználódott 
termelőeszközök és anyagok 
hasznosítását vizsgálta a 
Csongrád megyei Népi Ellen-
őrzési Bizottság a közelmúlt-
ban. A vizsgálat tapasztala-
tairól tárgyaltak a bizottság 
tagjai tegnap, pénteken dél-
előtt. Az ülést Balázs La-
jos, a megyei NEB elnöke 
nyitotta meg, majd M. Ko-
vács Pál, az ipari szakcso-
port helyettes vezetője ter-
jesztette elő a témáról ké-
szült jelentést. 

A vizsgálat célja volt meg-
állapítani, hogy az érintett 
19 gazdálkodó egységnél és 
intézménynél a termelési 
hulladékok további felhasz-
nálásában hogyan érvénye-
sülnek a népgazdaság anyag-
és devizagazdálkodási érde-
kei. 

A vizsgálat kiterjedt töb-

bek között a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat központ-
jára, a Szegedi Kenderfonó-
gyárra, a jutagyárra, a ru-
hagyárra, a konzervgyárra. 
Megállapította, hogy a ter-
melésben keletkezett hulla-
dékanyagok összegyűjtése, 
értékesítése mindenütt prob-
lémát okoz. A begyűjtéssel 
foglalkozó vállalatok (példá-
ul a MÉH és a TEMAFORG) 
monopolhelyzetüknél fogva 
szilárdan megszabják az ára-
kat — igen alacsonyra '—, 
így a hulladékok értékesíté-
se révén képződő árbevétel 
szinte elhanyagolhatóan ke-
vés. örvendetes viszont, 
hogy a vizsgált ipari üze-
mek, valamint az autójavító 
és a Volán-vállalat igyekez-
nek ezeket az . anyagokat 
hasznosan tovább alkalmazni 
(hulladékanyagokból tűzött-
nemez technológiai megvaló-

sítása. fáradt olaj regenerá-
lása és a többi), összegezve 
azonban sajnos leszűrhető, 
hogy igen kevés kezdemé-
nyezés történt a hulladék-
gazdálkodás és hasznosítás 
javítására, az a kevés is kü-
lönböző minőségvizsgáló in-
tézetek késedelmessége miatt 
kezdeti stádiumban veszte-
gel. 

A vizsgálat tapasztalatai 
szükségessé teszik az érde-
keltségi rendszer javítását a 
hulladékgazdálkodásban is, a 
felhasználás lehetőségeinek 
kutatását, az ilyen irányú 
műszaki fejlesztést A szem-
léleten is változtatni kell, 
ami azt mondatja vállalati 
vezetőkkel, hogy a „szemét" 
nem számít. Sok helyen el-
ássák, elégetik az értékes 
import nyersanyagok hulla-
dékát. 

Karácsonyi tavasz 

Ériékesítették-e 
a többlet ingatlanokat? 
Kormányrendelet jelent lentési kötelezettségüknek, zésével, a felesleges ingatla-

meg 1971-ben az állampolgá- Nehezítette a nyilvántartá- nok értékesítésével se késle-
rok lakó- és üdülőtelek, va- sok elkészítését az is, hogy kedjenek, hiszen a rendelke-
lamint lakás és üdülőtulaj- a tulajdonviszonyokban be- zések egyik célja, hogy mi-
donának korlátozásáról. A következő változások (örök- nél többen elégíthessék ki 
többletingatlanok hasznosí- lések, kisajátítások) miatt az szükséges és jogos lakás-, il-
tásával jelentős jövedelem- értékesítendő telkek és laká- letve üdvjlőszerzési igényei-
hez, munka nélküli vagyon- sok száma állandóan váltó- ket, hogy megszűnjenek a 
hoz jutott tulajdonosokat a zot t A jogszabályok téves jogtalan vagyonszerzési le-
rendelet kötelezte az ingat- értelmezése, az adatok pon- hetőségek. Három évvel a 
lanok határidőn belüli érté- tatlansága gyakran okozott kormányrendelet megjelené-
kesítésére, illetve ha ezt el- felesleges munkát a tanácsi se után, a felmerült nehéz-
mulasztanák, a helyi taná- dolgozóknak, olyan ügyekkel ségek ellenére is meg kell 
csok végrehajtó bizottságait is foglalkoztak, melyek pedig találni a folyamat meggyor-
bízta meg az ingatlanok ta- kívül estek a rendelet ható- sításának módját. 
nácsi értékesítésével. A Sze- sugarán. A hivatali adatszol-
ged megyei városi és járási gáltatás jobb megszervezése, 
Népi Ellenőrzési Bizottság a a bejelentést elmulasztók fe-
kormányrendelet végrehajtó- Ielősségre vonása, a tanácsi 
sának jelenlegi helyzetét értékesítésre kijelölt ingatla-
vizsgálta meg az ősszel. A nok ügyeinek mielőbbi lezá-
felmérésben részt vett húsz rasa terén, a tanácsoknak 
népi ellenőr észrevételeit, ja- még most, a határidő után 
vaslatait dr. Vigh János, a is sok tennivalójuk van. 
vizsgálat vezetője ismertet- A NEB vizsgálati tapaszta-
té a NEB pénteki ülésén. latai azt bizonyítják, hogy a 

A vizsgált területeken — nehézségek ellenére is sike-
Szegeden és öt környékbeli rült a spekuláción alapuló 
községben — az érdekelt tu- ingatlanszerzést megakadá-
lajdonosok csak a tanácsi lyozni. Éppen ezért fontos, 
szervek névre szóló felszó- hogy a tanácsi szervek a 
lítására tettek eleget beje- még lezáratlan ügyek rende-

A napfény városában, Szegeden egészen tavaszias a korzó 

Az idén is elmaradt a fe- feloszlanak, kisebb esőkre, 
hér karácsony. Kontinensünk záporokra számíthatunk, s 
északnyugati feléből ugyan- a nyugati-északnyugati szél 
is napok óta meleg levegő is fokozatosan megélénkül, 
áramlik Közép-Európába. Várható időjárás szombat 
így a Kárpát-medence idő- estig; felhős, időnként erő-
járását is a helyenként fel- sen felhős idő, több helyen 
hős, ködös és szokatlanul esővel, záporral, egy-két he-
enyhe léghullámok határoz- lyen esetleg zivatarral. Mér-
zák meg. Pénteken már a sékelt, időnként élénk dél-
kora reggeli' órákban or- nyugati, nyugati, élénk, 
szágszerte 2—11 fokot mér- időnként erős, északnyugati-
tek. A Meteorológiai Inté- ra forduló szél. Az évszak-
zet jelentése szerint a szo- hoz képest enyhe marad az 
katlanul enyhe, változékony idő. Várható legalacsonyabh 
levegő hatására a következő éjszakai hőmérséklet: 0—5, 
1—2 napban 10—12 fok kö- legmagasabb nappali hő-
rüli lesz napközben a meleg, mérséklet szombaton 6—11 
a reggeli ködök is gyorsan fok között. 

A pártkongresszus tiszteletére: 

Gyermekintézményeket 
támogatnak 
az ipari szövetkezetek 

Rendelet és megértés 
Idézhetnénk az idevonatkozó jogszabá-

lyokat, melyek végrehajtása minden ma-
gyar állampolgár kötelessége, hivatkozhat-
nánk a városlakók öntudatára, a környe-
zetvédelem gyakran emlegetett szükséges-
ségére, a köztisztaság nem elhanyagolható 
szempontjaira is. Igazat adunk" a város-
gazdálkodási vállalat szakembereinek, akik 
egy ú j rendelet bevezetésének akadályait 
sorolják, mégsem idézünk tanácsi határo-
zatokat, és nem hivatkozunk paragrafu-
sokra. A segítséget máshol kell megtalál-
nunk. 

Arról van szó, hogy a város 64 utcájá-
ban, az útkorszerűsítések után. végre le-
hetőség nyílt a rendszeres, közegészség-
ügyi követelményeknek is megfelelő, gé-
pesített háztartásiszemét-gyűjtésre. A ta-
nács végrehajtó bizottságának határozatát 
lapunkban is közzétettük, beszámoltunk 
arról, hogy a másnaponkénti KUKA-tar-
tályos szemétgyűjtés a fizikai munka 
megkönnyítését, a várc« utcáinak tisztán 
tartósát, a háztartásokban felgyülemlett 
szemét korszerű, egészséget is védő elszál-
lítását szolgálja. A 64 utca lakóinak mégis 
alig tíz százaléka vette tudomásul, hogy 
ehhez a január 2-án induló akcióhoz a la-
kóknak is hozzá kell járulniuk; a KUKA-
tartályokat — 554 forintért a műanyagból 
készültet, vagy 482 forintért a horgany 
zottat — meg kell vásárolniuk. Tudjuk 
hogy karácsony és év vége felé ez nem 
kis megterhelés a családi pénztárcáknak, 
de a szomszédokkal megfelezve a tartály 
árát és lcésóbb a használatát, vagy az egy 
házban lakók közös vásárlásával ez az 

összeg több évre megoldja a háztartási sze-
mét tárolási és szállítási gondjait. 

Rendeletekre hivatkozhatnánk, de meg-
értésre számítunk, a közös érdek felisme-
résére. Január 2-tól, hétfőtől, szerdán és 
pénteken Alsóváros és Móraváros újonnan 
pormentesített utcáiban, kedden, csütör-
tökön és szombaton pedig Rókus, Felső-
város, Petőfitelep és Újszeged burkolt út-
jain már csak a szabvány méretű tartá-
lyokban tárolt szemetet szedik össze a 
Skoda-KUKÁ-k. A szemétszállítás díját 
nem változtatja meg az ú j rendszerű be-
gyűjtés, de a hatvannégy utca lakóinak ezt 
a díjat akkor is meg kell fizetniük, ha a 
háztartásukban felgyűlt szemét megsem-
misítésére maguk vállalkoznának. Nem ér-
demes hát cserépkályhákban égetni a sze-
metet, de érdemes meggondolni, hogy egy 
korszerű intézkedésnek gátja lehet az ér-
telmetlen tiltakozás, a meg nem értés. 

És még valamiről hadd szóljunk. A vá-
rosgazdálkodási vállalat felkészült a kü-
lönleges szemétszállítás megoldására. Ja-
nuár 3-án és 4-én délelőtt Tar jánban és 
Odesszában teherautókkal szedik majd 
össze a már kidobásra Ítélt fenyőfákat, az 
összegyűlt dobozokat, üvegeket, csomagoló-
papírokat, hogy ne forduljon elő a lakó-
telepeken sem a tavalyi eset. hogy ne ab-
lakokon át, erkélyeken dobálják ki a fe-
nyőfákat a parkokba, az utcákra. 

Az ű j városrészekben és a nemrégiben 
korszerűsített utcákban is a városképet 
óvják, a jobb köztisztaságot szeretnék 
megteremteni az illetékesek. Sokszor meg-
írtuk már, ez nem csupán hivatalos intéz-
kedéseken múlik. 

P. K. 

A kongresszusi munkaver-
senybe a megye valameny-
nyi ipari szövetkezete be-
kapcsolódott, s legtöbb he-
lyen a vállalásokat sikerült 
is teljesíteni. Legfontosabb 
törekvéseik a termelési ér-
ték- és exportterv teljesí-
tése, illetve növelése mel-
lett az anyag- és energia-
takarékosság volt. Az utóbbi 
terén különösen a Csongrád 
megyei Papírfeldolgozó Isz 
jeleskedett, hiszen jelentős 

importanyag-költségmeg-
takarítást ért el, valamint 
a Szegedi Vegyesipari Szö-
vetkezet, amelynek dolgo-
zói közel 3 százalékkal csök-
kentették az energiahordo-
zók felhasználását. A legtöbb 
szövetkezetben jutott erő ar-
ra is, hogy — elsősorban 
gyermekintézmények javára 
— társadalmi munkát vé-
gezzenek. Mivel konkrét vál-
lalásaik általában erre irá-
nyultak, most a társadalmi 
munkával elért sikereiket 
ismertetjük. Az 55 szövetke-
zet ígéreteit és végzett mun-
káját sok lenne felsorolni, 
ezért kiválasztottunk közü-
lük négyet, s ezek eredmé-
nyeit közöljük. 

A FÉM- ES TEXTILIPARI 
SZÖVETKEZET 250 dolgozó-
jának háromnegyed része 
nő, akik a tavaszi közgyű-
lésen úgy határoztak, hogy a 
várospolitikai célok megva-
lósításához kommunista mű-
szakokkal járulnak hozzá. A 
négy ilyen műszakon min-
den dolgozó részt vett, s a 
munkabért átutalták a városi 
tanács számlájára. Óvodák-
ban és iskolákban további 
száz órát teljesítettek, a szö-
vetkezeten belül pedig a szo-

ciális körülmények javítá-
sán fáradoztak. A kollektí-
vák közül az Ady Endre 
ezüstkoszorús brigád emel-
hető ki, amelynek vezetője 
Madák Tiborné, valamint a 
Bénák Lajos által vezetett 
Gagarin szocialista brigád. A 
szövetkezet dolgozói fontos-
nak tar t ják műveltségük és 
szakmai tudásuk növelését is. 
összesen 36-an tanulnak ál-
talános iskolákban, gimná-
ziumokban és szakközépisko-
lákban. Megszerveztek egy 
kihelyezett marxista közép-
iskolai tagozatot is, amelyen 
tanév végén 24-en kapnak 
majd bizonyítványt. 

A SZEGEDI KAZANJA-
VlTÖ ISZ-NÉL idén három 
kommunista műszakot tar-
tottak, amelyen a dolgozók 
többsége részt vett. Legje-
lentősebb társadalmi mun-
ká juk a Tabán utcai óvoda 
központi fűtésének szerelése 
volt, amely mintegy 160 ezer 
forinttal csökkentette az épí-
tési költségeket. Amíg a 
brigád ezt elvégezte, a töb-
biek az üzemben „adták az 
órákat", azaz ellátták a napi 
teendőket. Az október 11-
én átadott százszemélyes 
óvoda központi fűtésének ál-
landó karbantartását is el-
vállalták. A dolgozók nagy 
része a cukorrépaföldeken is 
segítkezett, s a betakarítással 
szerzett pénzt a Londoni 
körúti nevelőintézetnek küld-
ték el. A leírtakon kívül 13 
gyermekintézményt támo-
gatnak még, amelyekben idén 
mintegy százezer forint ér-
tékű munkát végeztek. 

AZ ELEKTROMOS SZÖ-
VETKEZET November 7. szo-

cialista brigádja Somogyi 
József vezetésével 11 óvodá-
ban, illetve iskolában vé-
gezte el ingyenesen a biz-
tonságtechnikai vizsgálatot. 
A Kandó Kálmán brigád, 
élén Kónya Sándorral a Lon-; 
doni körúti nevelőintézet 
mártélyi üdülőjében dolgo-
zott. A Lehel szocialista br i -
gád pedig, amelynek veze-
tője Dudás János, a Dózsa 
György iskolának segített. A 
Hajdú brigád tagjai nyug-
díjasoknak kedveskedtek az-
zal, hogy ingyen javították 
meg háztartási gépeiket. Két 
kommunista szombat után 31 
ezer forintot utaltak át óvo-
dák, bölcsődék építésére. 

AZ ÁPRILIS 4. CIPŐ- ES 
PAPUCSKÉSZlTÖ ISZ-NÉL 
ugyancsak két kommunista 
szombat, közel 50 ezer fo-
rintot „hozott" a gyermekin-
tézményeknek. Ezenkívül jó-
néhány óvoda gyermekeiket 
örvendeztették meg prakti-
kus ajándékokkal, így szem-
léltetőeszközökkel, labdák-
kal, cipőfűzés gyakorlására 
alkalmas felsőrészekkel. A 
November 7. brigád Nagy Já -
nos vezetésével az újszegedi 
csecsemőotthont segítette. 

Örvendetes, hogy a szö-
1 vetkezetek nemcsak a nem-
zeti jövedelem növeléséhez 
járulnak hozzá eredményeik-
kel, hanem fontosnak tar t -
ják a várospolitikai cé-
lok megvalósítását is. 
S hogy ez továbbra is így 
lesz, igazolják újabb ter-
veik, gyermekintézmények-
kel kötött szocialj^ta szerző-
déseik. 


