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Ölést tartott
Fokozzuk a must ka- a városi E
KISZ-bizottság

Kezdeményezés a KMP
megalakulása
60. évfordulójának
tiszteletére

verseny lendületét
Túl vagyunk az esztendő
kétharmadán, s ez nagyjából egészéből annyit jslent,
hogy a megye ipari üzemeinek nagy többségében már
körvonalazódnak
azok
az
eredmények, amelyekkel
a
számvetéskor majd kalkulálhatnak a helyi közösségek, annak nycmán
pedig
a népgazdaság is. Milyenek
lesznek ezek az
eredmények? Általánosan
jellemző válasz nincs erre a kérdésre. Ami érthető is, hiszen ahány vállalat — anynyiféle gondot, feladatot kell
megoldani a terv teljesítése
érdekében.
A különböző
iparágakhoz tartozó
termelőegységek
eddigi
teljesítményét mégis összehasonlíthatóvá teszi egy dolog.
Ez pedig a helyileg szervezett munkaverseny. Az abban részt vevő kommunisták,
pártonkívülíek, a szocialista
brigádok rengeteg erőfeszítést tesznek az év
elején
kitűzött vállalati célok,
s
azok
realizálását
jelentő
versenyvállalások
teljesítéséért

Szegedi Ruhagyár
Év közben sokszor végeznek számvetést a
Szegedi
Ruhagyár kommunistái,
a
szocialista brigádok
tagjai.
Mindig vannak fontos mérlegelési időszakok,
amikor
összegezik munkájuk
tapasztalatait
A munkáskollektíváknak a Láng
gépgyáriak felhívása
nyomán
tett vállalásait
a vállalati
éves terv időarányos teljesítéséért végzett
munka
tapasztalatait értékelte, s jelölte meg a soron következő feladatokat
az
üzemi
pártbizottság.
Megállapították, hogy lényegében
teljesítették az év első felében tervfeladataikat, annak
ellenére, hogy anyagellátási
ptoblémák nehezítették
a
munkát. Mennyiségben ugyan
elérték a tervszámot, de a
késztermék
kiszállításában
lemaradás tapasztalható. Számottevően emelkedett az első osztályú áruk
aránya.
Érezteti hatását a három hónappal ezelőtt bevezetett a
minőség javítását
szolgáló
anyagi ösztönzés. A pártbizottság tagjai legutóbbi ülésükön határozatot
hoztak,
hogy kezdeményezik a Kommunisták
Magyarországi
Pártja megalakulásának 60.
évfordulója tiszteletére — az
ez évi gazdaságpolitikai feladatok megvalósitásátért —
a munkaverseny lendületének fokozását.
E kezdeményezés
szellemében
tevékenykednek a
szegedi központi, a szentesi,
a nagymágocsi, a bácsalmási
és a kelebiai üzemben. Most
annak a reményüknek adtak kifejezést, hogy a szegedi üzemek
kommunistái
követik példájukat és politikai tevékenységükkel elősegítik a népgazdasági.
a
vállalati érdek összhangjának megteremtését, s példamutató magatartással a
vállalati éves tervek teljesítését
Arra törekszenek,
hogy a dolgozók a kommunisták példáját követve hozzájárulnak a gazdálkodás hatékonyságának javításához, a
minőség növeléséhez,
hogy
az előállított termékek versenyképesek
lehessenek,
nemcsak a hazai, hanem a
szocialista és a tőkés piacokon is. Takarékos
gazdálkodással járulnak
hozzá az
importanyagok,
az
energiafelhasználás
csök-'
kentéséhez, a termelés önköltségének csökkentéséhez.
Ezzel elősegítik a cselekvési
programúkban, a
vállalati
tervekben
megfogalmazott

feladatok megvalósítását és lagosan 112 százalékra telméltó módon köszöntik a jesíti tervét, s ezért bizony
KMP megalakulásának
60. rengeteget kell fáradniuk a
évfordulóját
munkásoknak, hiszen
még
mindig a régi kötélverő gépeken termelnek sok-sok országban keresett, így kedvező
áron
értékesíthető
Miként társadalmunk egé- kenderköteleket
És nem
sze, a Dél-magyarországi Ma- marad el a magas teljesítgasés Mélyépítő Vállalat
kollektívája is fokozott fi- mény mögött a Londoni körgyelmet fordít a lakásépítési úti fonodában dolgozó Auvalafeladatok megoldására. Az e gusztus 20-a brigád,
területen dolgozó főépítés-ve- mint a cérnázóüaem Aurózetőségnek
mind
a négy ra brigádja sem, hiszen norüzemrésze — a mélyépítők, májukat azok a közösségek
a fogadószint-építők, a pa- Is rendszeresen 110 százanelszerelők és a szakiparo- lék körül teljesítik.
sok — jól
összehangoltan
A szocialista brigádok pélvégezte munkáját az év első
nyolc hónapjában. Ennek dája persze igen nagy haeredményeként a megyében tással van a vállalatok va1568 lakást adtak át, ami lamennyi dolgozójára.
Ernégy
híján
400-zal több, ről vall, hogy a Szegedi Rumint amennyit a tavalyi év
azonos időszakában
befe- hagyárban, a DÉLÉP-nél és
jeztek. Túlteljesítették idő- a Szegedi
Kenderfonógyárarányos lakásátadási
tervü- ban, de a KSZV többi üzeket Szegeden is, amit mutat, hogy augusztus végéig mében is az év eddig elmintegy kétszázötvennel több telt részében megvalósultak
lakást építettek fel, mint az a tervezett célok.
elmúlt év azonos időszakában.

DÉLÉP

Általában jól haladnak a
lakásokhoz kapcsolódó, kommunális építkezések is. Elkészült
a dorozsmai,
100
gyereket befogadó
óvoda,
Szeged-Odessza városrészben
pedig kétszer akkora
óvodát adnak
át rendeltetésének ezekben a napokban. Az
új tanévre átadásra kerül az
odesszai 16 tantermes általános iskola, valamint ugyancsak Szegeden,
az élelmiszeripari
szakközépiskola
nyolc ú j tanterme is a fiatalok rendelkezésére áll. Az
év végéig még átadásra kerül Csongrádon, a Síp utcában egy 12 tantermes általános iskola, valamint Szegeden
egy nyolcvanszemélyes bölcsőde.
A jónak mondható
építési
eredményekben
kiemelkedő szerepük volt
a
DÉLÉP szocialista
brigádjainak, A mélyépítő
üzem
Szántó Kovács János, illetve
Vásárhelyi
Fái
brigádjai
a2
épületalapozásoinál, a
fogadószint-építők
Gagarin
brigádja pedig a panelszerelés előkészítéséből vették ki
részüket az átlagosnál több
sikerreL A panelszerelők között az Augusztus 20. brigád
teljesítményével,
míg
a
szakiparosok közül a Petőfi
Sándor és a Vedres István
szocialista brigádok
tagjai
munkájuk kifogástalan minőságben történő
elvégzésével jártak elől jó példával.

Kenderíoitö
és Szövőipari Vállalat
Sok gyárat és telepet foglal magába a kenderből ezernyi nélkülözhetetlen terméket gyártó vállalat. A termelési sajátosságok is meglehetősen különböznek egymástól az egységekben, így
igen differenciáltak a teljesítmények is. A nagy múltú
Szegedi
Kenderfonógyárból
kspott Információ szerint a
vejháti telep dolgozói egészen kiemelkedő
termelé-í
eredményeket értek el az év
eddigi részében. Különösen
az ottani rostüzsmben dolgozó Tyercskova brigád átlagteljesítménye
kiemelkedő színvonalú. Az a kollektíva mostanáig átlag 121 százrlákra teljesítette
normáját
Minden dicséretet megérdemel a kenderszakma legnehezebb ágazatában dolgozó kötélgyári kollektíva is.
Az ottani Lenin brigád át-,

Hétfőn

Tegnap, szombaton délelőtt
dr. Dékány Klára első titkár
vezetésével tartotta soron következő ülését a KISZ városi
bizottsága. Az ülésen jelen
volt Deák Béla, a városi
pártbizottság titkára és Bódi
György, a megyei KISZ-bizottság első titkára.
A testület előtt kát főbb
napirendi pont szerepelt A
Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsának gazdaságépítő
tevékenységéről
szóló jelentést Cseh Ferenc
ifjúmunkás-felelős ismertette,
majd a városi KISZ-bizottság előterjesztette a november 7-e alkalmával adandó
KISZ Érdemérem és Ifjúságárt Érdemérem kitüntetésre
javasolt személyek névsorát,
melyet továbbít a megyei
KISZ-bizottsághoz.
A városi pártbizottság javaslata alaoján szeotembertől dr. Dékány Klára
ar.
MSZMP Politikai Főiskolájának hallgatója lesz. ezért a
városi KISZ-bizottság
fölmentette első titkári megbízatása alól.
E-t követően
Bódi György a Kiváló Ifjúsági Vezető kitüntetést nvújtotta át dr. Dékány Klárának.

kezdődik

II lakosság
az egészségügyi ellátásról
Hétfőn ismét benépesülnek közérzetét, hiszen a 6zegedi
a körzeti, kerületi párt- és egészségügyi ellátásról
van
népfronthelyiségek,
megint szó. A kórház és rendelőhallatnak magukról a tanács- intézet tevékenységének szerkozási központok. A fórumok ves része nemcsak a gyógyímár nem ismeretlenek, eddi- tás, hanem a megelőzés is.
gi több éves működésük so- s ide tartozik a körzeti orvorán bizonyították életképes- sok munkája.
ségüket,
célszerűségüket.
A különböző körzetekben,
Négy évvel ezelőtt, amikor kerületekben élő emberek az
megszervezték a tanácskozá- egészségügyi ellátás kérdési központokat, akkor a leg- seiről szólhatnak. Az észrefontosabb feladat az volt. vételeket, javaslatokat a kórhogy a választók és a tanács- ház igazgatója s vezető főtagok kapcsolata szélesüljön. orvosok mellett a tanácstaAzóta már kiderült, hogy a gok, a szakigazgatás vezetői
közélet újabb fóruma másra is hallhatják. Fontos, hogy
is alkalmas. Például jól szol- minél több városlakó vegyen
gálja a demokrácia fejleszté- részt a holnap, hétfőn kezsét, nyiltabbá tette a város- dődő tanácskozásokon, hiszen
politikát. Az egyedülálló sze- véleményük, a beszélgetések
gedi kezdeményezés az évek tanulságai sokat segíthetnek
során bizonyította, szükség az egészségügy meglevő gondvan olyan találkozókra, ahol jainak enyhítésében.
a város, a különböző intézmények, vállalatok
vezetői
A jövő heti program a kőtalálkoznak és megbeszélik a vetkező: szeptember 4-én.
legsürgetőbb teendőket
hétfőn 17 órakor a szőregi
Az elmúlt években a ta- tanácsházán, 18 órakor a penácskozási . központokban is- tőfitelept pártházban (Csap u.
mertették a házkezelői szol- 62.); szeptember 5-én, kedgáltatásokról, a lakóházak den 17.30-kor a rókusi pártrendjéről szóló tanácsrende- házban (Esznerantó u.), 17
let-tervezetet, s mivel a la- órakor a 600. számú Iparikosság egyre jobban igényel- tanuló Intézetben; szeptemte, hogy a tanácsi vezetők, a ber 6-án. szerdán 18 órakor
pártházban;
kereskedelmi és vendéglátó- az alsóvárosi
ipari, valamint a szolgáltató szeptember 7-én, csütörtökön
vállalatok igazgatói is adja- a Rózsa Ferenc sugárút 5.
nak tájékoztatást egv-egy vá- szám alatt; szeptember 8-án,
rosrész területén jelentkező .pénteken 17 órakor a Földkommunális ellátási kérdé- vári utca 3. szám alatti hesekről — tehát ezek a témák lyiségben tanácskoznak.
sem maradtak el. Eddig szinte mindenütt sikeres előadásokat, vitákat rendeztek.
A tanácskozási központok
folyamatos működését biztosítja, hogy 1977-től kezdve
programtervük beépült a tanács testületi munkájába. I
Számos olyan kérdést vitatott
meg a lakosság, mint például Szeged tömegközlekedésének helyzete, vagy az IKV
munkája, ami azután szerepelt a tanácsülés előtt. Az I
emberek véleményét, ötleteiket a testület felhasználta
munkájában.
A városi tanács decemberben napirendre tűzi a szegedi kórház és rendelőintézet
munkájának megtárgyalását.
Ez a tevékenység alapvetően
meghatározza a városlakók

jy asztal köré ülteti a gyári munkást és az egyetemi
tanárt, az agronómust és a tehenészt, a villamosvezetőt és a hivatalnokot, a nyugdíjast és a pályakezdő fiatalt, a párttagot és púrtonkívüüt. Amiről beszélgetnek, ami mozgósítja a tettrekészséget, abban jószerével
szót is értenek valamennyien. S ez nem valami csodák csodája: közös akarata, óhaja minden haladó gondolkodású,
tisztességes magyar embernek, hogy békében munkálkodva
ápítsc-szépítse jelenünket, jövőnket Alá ezt látja a közös
boldogulás útjának, az előtt tárva-nyitva a népfront ajtaja.
Szegeden különösen szélesre tudja túrni kapuit a városi bizottság, hiszen vannak egyetemeink, főiskoláink, üzemeink, gyáraink, és a mezőgazdaság is sokaknak ad itt kenyeret. Mindez persze lehet szerencsés adottság, amely önmagában csak lehetőség a népfront tömegeket összefogó,
erőket mozgósító hivatása számára. Addig azonban nem tolonganak együtt az ilyen-olyan műveltségű, foglalkozású
és világnézetű, különböző korú emberek a népfront bejárata előtt, amíg az „egy közös akarat" tartalmát és értelmét föl nem fedezik, fül nem fedeztetik velük. A népfront
városi bizottságánalt — visszatekintve a VI. kongresszus
óta végzett munkára — úgy tűnik, mindez sikerült S amint
a megyei elnökség ülésén a beszámoló vitájából kiderült,
olyannyira, hogy a megye többi városa is átveheti, a helyi
adottságokhoz igazítva fejlesztheti is a jó példát.
A népfronttevékenyság: mozgalom. Pártirányítású tömegmozgalom. Nincs szabályzata, tagjai zsebében nem lapul igazolvány, nem kell havonta bélyegét fizetni, szóval
formájában is kötetlen szervezet, amely mentes a hivatalos — hivataloskodó — megnyilvánulásoktól. A népfront
aktivistái birtokában vannak már olyan emberismeretnek
és élettapasztalatnak, hogy tudják, vonzerő ez is. Éppen
ezért továbbra is óvakodniuk kell attól, nehogy hivatali
munkává váljék az, amit meggyőződésből, lelkesedésből,
önként vállalnak az emberek. Nehogy kedvüket szegje a
kelleténél több előírás, papír, jelentés, vagy éppen a túlszervezás, avagy — erre is volt példa a társadalmi munkák során — a szervezetlenség, az eszközhiány. (Erről persze nem a népfront tehet.)
A szókimondáshoz is fórum a népfront, de hogy az is
maradjon, nem elég bátorítani erre az embereket: azt az
érzést kell erősíteni bennük, hogy érdemes véleményt mondaniuk. Van foganatja, történik valami a kimondott gondolatok után. A tettekért felelős intézmények hallgassák meg,
kérjék, sőt, igényeljék a népfront berkeiben elhangzó javaslatokat és bírálatokat is. Ok sem bánják meg. Az érdektelenség megfojtaná az őszinte véleménynyilvánítást, és
elfojtaná azt, amit közéietünkben pedig egyre éltetnénk: a
szocialista demokráciát.
Kicsirázott itt valami szép virággal kecsegtető mag Szegeden. Közügy lett a várospolitika — egyrészt a népfront
jóvoltából. A tervezéstől a kivitelezésig jelen akar lenni a
tömegszervezet minden lakóhelyet érintő változásnál. Ha a
szakemberek idegenkednek a laikusok „beleszólásától", nem
hiszem, hogy igazuk van. A meghallgatás nem jelent máris
elkövetett szakmai baklövést. De a városkép formálása része a közhangulatnak. Jobb, ha előbb javasolnak az emberek. mint később morgolódnak, átkozódnak egy-egy nekik
nem tetsző megoldás miatt
A népfrontmozgalom érzékenyen reagál mindenre, ami
közéletünkben gond vagy öröm. Bizonyos szervezettséget
azonban nem nélkülözhet ez a gyors és érzékeny reagálás.
A 19 tagú városi elnökség és 67 tagú bizottság irányítja és
szervezi a városban a népfrontmunkát, nyolc munkabizottság segítségével. A 25 körzeti bizottságnak csaknem 650
tagja van. s a 382 lakóbizottság 1160 embert ad a mozgalomnak. A tapasztalatok szerint azokban a városrészekben
a legnagyobb az aktivitás, ahol a legtöbb a lakosságot
érintő gond: a szolgáltatások színvonala, a kereskedelmi ellátottság vagy a közműhálózat nem megfelelő. Az ú j városrészekben megalakult népfrontbizottságok sokat küszködtek a közösségek összekovácsolása, a közéleti aktivitás
fejlesztése miatt. Ez azonban még hosszadalmas munkát
igényel, hiszen amíg nincs hely, ahol összejönnek az emberek, erős közösség aligha alakulhat ki. Talán ez is oka
annak, hogy néhol a tisztségviselőkre hárul a munka aránytalanul nagy része.

a

népfrontmunka elképzelhetetlen sok-sok ember nélkül. Mint említettem. Szegeden belépnek a tárt kapun „az egyet akarók", jóllehet, közös „hitvallásukat"
csak odabenn fogalmazzák meg: az értelmiségi klub, a délszláv klub rendezvényein, a különböző fórumokon, kerekasztal-beszélgetéseken, politikai ismeretterjesztő előadásokon vagy éppen a kertbarátok összejövetelén. De a tettrekészség sem hiányzik: a negyedik ötéves terv időszakában
107,1 millió forint értékű társadalmi munkára — út-, csatorna-, járdaépítés — serkentett a népfront. 1976—77-bea
pedig 80 millió forintos munkával teremtett a lakosság nagyobb értéket a városban.
A szegedi népfrontbizottság nemcsak arra képes, hogy
egy asztal köré ültessen munkást és értelmiségit, nyugdíjast és fiatalt, különböző nemzetiségű és világnézetű embereket Az egyetértésnek kézzelfogható bizonyítékai is vannak.
Chikán Ágnes

Ui
vízmű
Szolnokon
Jelentősen megjavítja Szolnok vízellátását az ú j vízmű, .
amelynek nemrégiben megkezdődtek az üzemi próbái.
Képünkön: burkolják az ú j
vízmű derítőjének födémszerkezetét

