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II tudománypolitika 
A megyei és a városi pártbizottság együttes ülése 

Tegnap az üjszegedi párt-
iskola nagytermében együttes 
ülést tartott a Magyar Szo-
cialista MunkásDárt Csong-
rád megyei és Szeged városi 
Bizottsága dr. Komócsin Mi-
hálynak, a megyei pártbizott-
ság első titkárának elnökle-
tével. Az együttes ülésen a 
pártbizottságok tagjain, va-
lamint a tudományos élet 
egyes területeinek más irá-
nyítóin kívül részt vett dr. 
Márta Ferenc, a Központi 
Bizottság tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia fő-
titkára, Tóth Szilvesztemé, a 
Központi Bizottság tagja, 
nyugalmazott tanácselnök és 
Szántó Ferenc, a Központi 
Bizottság munkatársa. 

A pártbizottság a követke-
ző témát vitatta meg: „Az 
MSZMP Csongrád megyei és 
Szeged városi Bizottsága 
1969. december 18-i tudo-
mánypolitikai állásfoglalása 
végrehajtásának helyzete, a 
Politikai Bizottság 1977. jú-
nius 28-1 ,Az MSZMP Köz-
ponti Bizottsága tudomány-
politikai irányelvei megvaló-
sításának tapasztalatai és 
Időszerű feladatai' című do-
kumentuma alapján a továb-
bi feladatok meghatározása." 

Az i'ráoos előterjesztéshez 
"dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság t i tkára fűzött 
szóbeli kiegészítést 

A vitában á következő elv-
társak szólaltak fel: dr. Rácz 
János egyetemi tanár, Tóth 
László, a KSZV vezérigazgató-
ja, dr. Szánlel Imre, a Sze-
gedi Gabonatermesztési Ku-
tató Intézet igazgatója, Papp 
Bytila, Szeged megyei város 
tanácselnöke, dr. Antalffy 
György, a Szegedi József At-
tila Tudományegyetem rek-
tora. Szolcsányi Gábor, a 
DÉLÉP üzemigazgatója, dr. 
Cserháti István egyetemi ta-
nár, dr. Kovács Kálmán 
egyetemi tanár, az MTESZ 
megyei elnöke, Gulyás 
Anna, a Szegedi Biológiai 
Központ tudományos fő-
munkatársa, Fótos József, 
a METRIPOND Mérleggyár 
igazgatója, dr. Szucsán Sán-
dor, a szentesi járási párt-
bizottság első titkára, dr. 
Szarvas Ferenc főorvos, dr. 
Csákány Béla egyetemi ta-
nár, Török József, a szeged! 
városi pártbizottság első tit-
kára és dr. Márta Ferenc. 

A vitában elhangzottakra 
dr. Koncz János válaszolt. 

Az együttes ülésen a párt-
bizottságok az írásos előter-
jesztéssel. a szóbeli kiegészí-
téssel, valamint a vitában 
felszólalt elvtársak leglénye-
gesebb javaslataival egyet-
értettek, azt jónak minősítet-
ték. Ügy döntöttek, hogy az 
előterjesztés pontosított anya-
ga a vitában kifejtettek alap-
ján kerüljenek végső megfo-
galmazásra a pártbizottságok 
irányelveiként. Végül az 
együttes ülés a következő 
határozatot hozta: 

Az MSZMP Csongrád me-
gyei és Szeged városi Bizott-
sága az 1978. szeptember 29 i 
együttes ülésén mooM-gyalta 
és -'.fogadta „Az MSZMP 

Csongrád megyei és Szeged 
városi Bizottsága X969. de-
cember 18-i tudománypoliti-
kai állásfoglalása végrehaj-
tásának helyzete, a Politikai 
Eizottság 1977. június 28-1, 
,Az MSZMP Központi Bi-
zottság tudománypolitikai 
irányelvei megvalósításának 
tapasztalatai és időszerű fel-
adatai ' című dokumentuma 
alapján a további feladatok 
meghatározása" című előter-
jesztést. A két testület szük-
ségesnek tart ja, hogy az elő-
terjesztésben és vitában ki-
fejtett és általuk elfogadott 
irányelvek képezzék a to-
vábbiakban a helyi tudo-
mánypolitikai tevékenység 
tartalmát és i rányai t A két 
testület szükségesnek tar t ja , 
hogy a párt tudománypoliti-
kai elveinek érvényesítésé-
ben, határozatainak végre-
hajtásában érintett vala-
mennyi párt-, állami, társa-
dalmi és gazdasági szervezet 
kimunkálja az irányelvekből 
adódó konkrét tennivalóit é6 
azok megvalósítását követ-
kezetesen napirenden tart-
sa. 

A két pártbizottság az 
együttes ülésen elfogadott 

irányelveiről a megye két 
napilapjában később közle-
mény jelenik meg. 

* 
Az együttes pártbdzottsági 

ülés után a Szeged városi 
pártbizottság külön ülésen 
személyi kérdésekben dön-
tött, Török József első tit-
kár előterjesztése alapján. 
Mivel dr. Dekáiny Klára, a 
Szeged városi KISZ-bizott-
ság eddigi első titkára há-
roméves pártfőiskolára ment, 
és ezért lemondott a városi 
pártbizottság mellett műkö-
dő pártépítési munkabizott-
sági tagságáról. Novákné 
Halász Annát, a pártbizott-
ság tagját, a városi KISZ-
bizottság titkárát és Sziro-
vícza Póternét, a városi párt-
bizottság tagját (Tisza—Ma-
ros-szög Tsz) a pártépítési 
munkabizottság tagjává; dr. 
Csákány Béla egyetemi ta-
nárt, a városi pártbizottság 
tagját és dr. Kövér Bélát, a 
DÉLÉP személyzeti igazgató-
helyettesét az agitációs és 

propagamda-munkaiblzott- 1 
ság tagjává választották. ! 

Kádár Já^as 
francia 

államtitkárt 
fogadott 

Kádár, János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára pénteken fogadta Oli-
vU'r Stirn francia külügyi 
államtitkárt, aki hivatalos 
látogatáson tartózkodik Bu-
dapesten- Az államtitkár át-
adta Kádár Jáno-nak Valcry 
Ciscard d'Estaing francia 
köztársasági elnök személyes 
üzenetét. (MTI) 

Új szulfátiizem 
Fél évvel a határidő előtt 

adták át pénteken a Moson-
magyaróvári Timföldgyárban 
az ú j szulfátüzemi létesítmé-
nyeket 

Az éves kapacitás az ú j 
fejlesztéssel tizenkétezer ton-
nával növekszik, és eléri az 
évi hatvanezer tonnát, ami 
európai viszonylatban is je-
lentős mennyiségnek számít. 

A beruházás határidő előt-
ti megvalósításában orosz-
lánrésze volt a Győr me-
gyei Állami Építőipari Vál-
lalat, valamint a Budapesti 
Gyár- és Gépszerelő Válla-
lat dolgozóinak. 

Ülést tartott 
az Elnöki Tanács 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa pénteken 
ülést tartott. Az államigazga-
tás korszerűsítésére hozott 
korábbi határozatokkal össz-
hangban — az érdekelt me-
gyei és helyi szervek kezde-
ményezésére — az Elnöki 
Tanács területszervezési kér-
désekben döntött. Valameny-
nyi területszervezési intézke-
dés 1978. december 31-én 
lép életbe. 

Az Elnöki Tanács ezután 
személyi kérdésekben dön-
tött, végül egyéb, folyamat-
ban levő ügyeket tárgyal t 

Felmentések, 
kinevezések 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Beckl Sándort ál-
lamtitkári funkciójából, a 
Minisztertanács pedig az Or-
szágos Testnevelési és Sport-
hivatal elnöki tisztsége alól 
— saját kérésére, érdemeinek 
elismerése mellett — fel-
mentette és nyugállományba 
helyezte. Egyidejűleg Buda 
Istvánt az Elnöki Tanács 
munkaügyi minisztériumi ál-
lamtitkári tiszte alól felmen-
tette, s államtitkárrá, a Mi-
nisztertanács pedig az Orszá-
gos Testnevelési és Sporthi-
vatal elnökévé kinevezte. 

Az Elnöki Tanács Gácsi 
Miklóst kohó- és géoipari 
minisztériumi államtitkári 
funkciójából felmentette, 
egvidejű'sg a Minisztertanács 
kohó- és géninari mini"+e"-
hzVette-sé nevezte ki. Rabi 
Béla nriniszterhelvettest az 
Elnöki Tsnám kohó- és gán-
irari minis'+éri" rni á"amti t -
ká-rá nevpz^e ki. A M'n'sz. 
tertanács felmentette kohó-
ás gépipari miniszterhe'vet-

'teti funkciójából Betlej Sán-
dort, s kohó- és gépipari mi-

niszterhelyettessé nevezte ki 
Gábor Andrást, valamint 
Müller Istvánt 

A kormány Aczél György 
egészségügyi miniszterhelyet-
test e tisztsége alól — saját 
kérésére, érdemeinek elisme-
rése mellett — felmentette, 
egyidejűleg Hutás Imrét 
egészségügyi miniszterhelyet-
tessé kinevezte 

A Minisztertanács Szatmári 
Istvánt, az Országos Testne-
velési és Sporthivatal e 'nök-
helyettesét e tisztségéből — 
érdemeinek elismerése mel-
lett, más fontos megbízatása 
miatt — felmentette. 

Kitüntetések 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa Beckl Sán-
dornak, az Országos Testne-
velési és Sporthivatal elnö-

kének eredményes munkás-
sága elismeréseként, nyug-
állományba vonulása alkal-
mából a Szocialista Magyar-
országért Érdemrend kitün-
tetést adományozta. 

A Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa Szatmári 
Istvánnak, az Országos Test-
nevelési és Sporthivatal el-
nökhelyettesének a magyar 
testnevelési és sportmozga-
lom irányításában, vezetésé-
ben végzett több mint egy 
évtizedes kiemelkedő tevé-
kenysége elismeréséül a Ma-
gvar Népköztársaság Sport 
Érdemérem arany fokozata 
kitüntetést adományozta. 

A kitüntetéseket Borbándi 
János, a Minisztertanács el-
nökhelyettese adta át. Az 
átadásnál jelen volt Rácz 
Sándor, az MSZMP KB osz-
tályvezetője. (MTI) 

A KMP jubileumának tiszteletére 

Munkaverseny 
a Volánnál 

A Volán 10. Vállalat dol-
gozói nemrégiben aktívaér-
tekezletükö.i határozták el, 
hogy csatlakoznak ahhoz a 

ni unka verseny - v áll alások-
hoz, amelyeket a Kommu-
nisták Magyarországi Párt-
jának jubileuma t'szteletére 
indítottak. A KMP hatvan 
évvel ezelőtt alakult meg, 
az évfordulóra munkasike-
relikel kívánnak emlékezni 
a közlekedési vállalat dol-
gozói is. Az aktívaértekez-
let felhívására egyre több 
brigád válaszolt újabb mun-
kavállalással. amelyek leg-
főbb célkitűzése az őszi 
csúcsforgalom zökkenőmen-
tes ellátása, társadalmi mun-
ka és anyagmegtakarítáa. 

2 miliő forintos 
megtakarítás 

A munkások tanácskozá-
sán ötezer dolgozót képvisel-
tek a jelenlevők, ezen belül 
is 2470 tagot számláló 276 
szocialista brigádot. Már ak-
kor elhatározták, hogy az 
idei évre tervezett 993,7 
millió forintos vállalati ár-
bevételt 1 milliárd forintra 
teljesítik, tehát a tervezett-
nél 13 millióval többet. A 
célkitűzés nem irreális, hi-
szen a szocialista brigádok 
külön válla'ásaifcan találha-
tó a biztosíték. A példák so-
kaságát mondták el, milyen 
módon lehet javítani a vál-
lalat eredményét. Tavaly 
pá'dául 173 újítást nyújtot-
tak be a dolgozók, de ebben 
az esztendőben már hat hó-
nap elmú'tával 171 újítást 
bírálhattak el a szakembe-
rek. Üzemanyag-megtakarí-
tásban is hasznosan dolgoz-
nak a szegediek, hiszen a 
tröszti országos értékelésnél 
az ötödik helyet mondhatták 
magukérak a több mint 
húsz vállalat sorában. A 
tervezett 1.2 millió forintos 
üzemanyag-rregtaka-í 'ás va-
lószínű az év végére meg-
haladja a 2 milliós értéket. 
Az első fé'éves eredmény 
biztató, a 23 vállalat sorá-
ban a 12. helyen állnak a 
szegediek. 

Z o v c r t o l a n 

„őszi csúcs" 
A vállalásokat a kölcsönös 

bizalom, a szakszolgálatok 
összehangolt munkája, a bel-
ső tartalékok feltá-ása, a 
munkafegyelem erősítése és 
a verseny fokozása segítheti 
sikerre. Természetesen a Vo-
lán 10. Vállalat igein körül-
tekintő módon készítette el 

intézkedési tervét az erős-
nek ígérkező őszi szállítási 
feladatok elvégzésére. Meg-
határozták legnagyobb part-
nereikkel való együttműkö-
dés minden mozzanatát, s 
azt, hogy a szombatokon és 
vasárnapokon is elvégzendő 
fuvarozásoknál a MÁV és a 
legnagyobb szállítókkal való 
munka pontos és eredmé-
nyes legyen. 

Az őszi forgalmi csúcsidő-
szakban a „20 éves az 
AKÖV" nevet viselő és a 
Vállalat kiváló brigádja 
cimmel kitüntetett autóbusz-
vezetői brigád főbb célkitű-
zései között szerepel: a bal-
eseti helyzet javítása, a tár-
sadalmi tulajdon fokozott 
védelme, a munkafegyelem 
javítása, az ésszerűbb anyag-
és üzemanyag-takarékosság, 
a munkaidő jobb kihaszná-
lása és a gépjárművek mű-
szaki állapotának biztosítá-
sa. A vállalat vezetői bizto-
sították a versenyben részt-
vevő kollektívákat, hogy 
eredményeikről rendszeresen 
tájékoztatják a dolgozó kol-
lektívát. és hogy az anyagi 
elisme-és se maradjon el, 
a vasárnapokon dolgozó te-
herforgalmi munkásokat 30 
forintos órabérrel fizetik. 

Kommunista 
m ű s z a k o k 

Érdemes néhány kollektí-
va vállalását külön is meg-
említeni. A , Lada" szocialis-
ta brigád vállalta, hogy egy 
darab ZIL típusú teherautót 
felkészít az autocross-ver-
senyre, két darab Robur 
gépkocsit pedig üzemképes 
állapotba helyeznek. A vál-
lalat KISZ-tagjai elhatároz-
ták, hogy elkészítik a válla-
lati kispályát és rendbehoz-
zák annak környékét is, 
nagytakarítást végeznek az 
üzem területén, elősegítik a 
vas- és papírhulladékok 
gyűjtését, felkészülnek az 
ifjúsági parlamentek rendez-
vényeire. A válla'at dolgozói 
egyébként pótvállalásukban 
megígérték, hogy 72 ezer óra 
társadalmi munkát végez-
nek, október 21-én, 22-én és 
november 18-án és 19-én 
kommunista műszakot tarta-
nak s annak részükre járó 
600 ezer forintos eredményét 
a l a k á s f e i l e s z t é á i a l a p r a f i -
zetik be. Hasonló felajánlást 
tettek a sportolók is: a kézi-
labdacsapat a magyar válo-
gatottal megrendezendő mér-
kőzésének bevételét ajánlot-
ta föl a lakásépítési alapra. 

Átadás előtt 
az M3 as 

autópályán 
Épül az M3-as autópálya. 

A Budapest—Gödöllő közöt-
ti huszonnégy kilométeres 
szakaszon októberben már 
megindulhat a forgalom. Tó-
vá obi negyvennégy kilomé-
teres szakaszon pedig föld-
munkákat és útalapozási 
munkákat végeznek a Beton-
útépítő Vállalat gépei. A ké-
pen. utolsó simítások az át-
adásra váró szakaszon. 


