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Az üzem- és 
szervezés tapasztalatai 

Ülést tartott a városi tanács vb 
' X Szeged megyei városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
tegnap, csütörtökön a városi 
tanácsházán Papp Gyula ta-
nácselnök vezetésével ülé-
sezett A testület az előter-
jesztések után megvitatta, s 
elfogadta az üzem- és mun-
kaszervezés tapasztalatairól 
szóló beszámolót valamint a 
testnevelési és sportfelügye-
lőség munkájáról készült je-
lentést 

A végrehajtó bizottság az 
előterjesztések között szá-
mos fontos kérdésben dön-
töt t Jóváhagyta az OTP 
Csongrád megyei igazgató-
ságával kötött megáll a po-

az újszegedi intézmény köz-
pontja átkerül a szegedibe. 
Természetesen az újszegedi 
kultúreentrum az eddigi-
hez hasonló színvonalon biz-
tosítja a szabad idő eltölté-
sének megfelelő programját, 
formáit A szegedi központ 
átveszi az újszegedinek há-
lózatirányitó tevékenységét. 

A Minisztertanács hatá-
rozatban írja elő, hogy az 
ország több településének, 
elsősorban a megyei váro-
sokban és környékén meg 
kell vizsgálni az agglomerá-
lódás folyamatát A köz-
ponti előírás végrehajtása-
ként készült él Szeged és 

dás t amely a lakásépítésre vonzáskörzete munk3erő-
vonatkozik. Elfogadta azt a 
Javaslatot, miszerint a Toi-
buhin sugárút 43. szám alat-
ti épületben 120 férőhely® 
általános szociális otthont 
alakítanak ki. A Tolbuhin 
sugárút — dr. Boross.— Ri-
gó — Zoltán utca által ha-
tárolt területen pedig 200 
hely® öregek garzonházát 
építenek. Szegeden az el-
múlt években megnőtt az 
idős. magukra maradt em-
berek száma. Túlnyomó 
többségük gyógyintézeti el-
látást nem igényel de élet-
körülményeiket szociális ott-
honi elhelyezéssel javítani 
lehet A városban két szo-
ciális otthon működik, 
ezek is szűknek bizonyul 
nak a mai igények miatt. A 
szociális otthonok férőhe-
lyeinek számát már csak ú j 
otthon építésével lehet nö-
velni. A végrehajtó bizottság 
határozata alapján az ú j 
szociális otthon beruházási, 
kivitelezési tervét jövőre ké-
szítik él és az ú j épületet 
mintegy 80—85 millió fo-
rintos költséggel 1980—82. 
között építik fel. A régi 
épület átalakításával, s a 
garzonház megépítésével a 
szociális otthonokban a fé-
rőhelyek száma 320-szal nö-
vekszik. 

A testület egyéb kérdé-
sekben is állást foglalt. Az 
alkotó művészek támogatá-
sára ú j ösztönző formát ho-
zott létre. Ezzel az a város 
célja, hogy még jobban kí-
vánja támogatni az itt élő 
művészek alkotó tevékeny-
ségét Segítséget szeretné-
nek nyújtana a fiatal pálya-
kezdő művészeknek a beil-
leszkedéshez, s ezzel is erő-
síteni kötődésüket Szeged-
hez? Az alkotói támogatást a 
Szeged megyei városi ta-
né® végrehajtó bizottsága 
adományozza, amelynek ösz-
szege különböző. A támo-
gatást kaphatják hivatásos 
művészek. írók, költők, kép-
zőművészek, fotósok, zene-
művészek, művésztanárok, 
színészék, rendezők, nép-
művészek, valamint művé-
szeti kutatásokat végző sze-
mélyek. Érdekessége ennek 
a támogatásnak, hogy ven-
dégpályadíjat kaphat egy-
egy Szegedre hívott művész, 
költő, író, zenész, aki Sze-
ged szellemi életét mun-
kásságával is gazdagítja. 

A végrehajtó bizottság ha-
tározata alapján 1979. ja-
nuár 1-i hatállyal össze-
vonják a Bartók Béla Mű-
velődési Központtal az új-
szegééi November 7. Műve-
lődési Központot Az ösz-
szevont intézmény elneve-
zése: Bartók Bála Művelő-
dési Közponit, illetve Novem-
ber 7. Művelődési Ház és 

helyzetének prognózisa 1991-
ig. A testület ezt elfogadva 
meghatározta a munkaerő-
gazdálkodás feladatait az el-
következendő évekre. Egyéb-
ként Szegeden a férfiak fog-
lalkoztatottsága már 1976-
ban tel'jeskörű volt és a nő-
ké is meghaladta a 80 szá-

rületén 0,8 százalékos lét-
számnövekedés várható, el-
sősorban néhány fejlesztés-
re kijelölt vállalatinál, így 
az AFIT-nál, a nyomdánál, a 
BUDALAKK-nál, Ikarusanál, 
gumigyárnál. Általában a 
könnyűipari üzemeknél — 
elsősorban textilipar —, 
ugyanakkor jelentős lét-
számcsökkenéssel lehet szá-
molni. 

Ugyancsak várható és ez 
már az ötödik ötév® terv-
időszak után, hogy a nehéz-
ipar részaránya tovább nö-
vekszik, a könnyű- és egyéb 
iparé csökken, míg az élel-
miszeriparé változatlan ma-
rad. De a változások ellené-
re a foglalkoztatottság alap-
ján a könnyűipar továbbra 
is megtartja vezető szere-
p é t 

A végrehajtó bizottság 
1974-ben is tárgyalta az 
üzem- és munkaszervezés 
helyzetét, illetve vizsgálta, 
hogy a tanácsi vállalatoknál 

zalékot _Az ötödik_ ötév® ennek a nagyon fontos nép-
gazdasági feladatnák hogyan 
tesznek eleget Akkor több 
határozatot hozott a t®tü-
let, és az élő- és holtmiun-
ka hatékonyabb felhaszná-
lását tűzte ki célul. A teg-
napi ülésen az elmúlt két 
év tapasztalatalt elemezte a 
végrehajtó bizottság. Tizen-
négy tanácsi vállalatnál 
mérték fel, hogy az üzem-
és munkaszervezés milyen 
színvonalú, hogyan korsze-
rűsítenek az üzemek, és a 

nőké termelékenységet miként 
a 65 tudjál? növelni. Hiányosság-

ként állapították meg, hogy 
a munka- és üzemszervezés 
kampányjellegű, nem rend-
szeresen törődnek ezzel a 
kérdéssel, és nem eléggé ér-
vénvesíil a vezetők szemlé-
letében, hogy a szervezés ré-
sze a munkafolyamatnak. A 
kívánt eredményt általában 
nem érték el. és a végre-
hajtó bizottság hangsúlyozta, 
hogy a vállalati vezetők a 
jövőben még nagyobb fele-
lősséggel érezzék át a mun-
ka- és üzemszervezés fon-
tosságát. 

terv első évében száz lak® 
közül 49 tartozott az aktív 
keresők közé. Ezzel az 
aránnyal a foglalkoztatott-
ság már olyan mag® szín-
vonalat ért el. ami tovább 
alig növelhető. 

Gondot okoz, hogy a nyug-
díj előtt állók létszáma 

s emelkedik és a munkába ál-
ló fiatalok nem pótolják a 
nyugdíjba vonulókat Sze-
ged vonzáskörzetében a fér-
fiak foglalkoztatottsága tel-
jesnek tekinthető, a 
azonban alig éri el 
százalékot. A jelenlegi hely-
zet alapján is szükség van 
arra, hogy a munkaerő-gaz-
dálkodás területi egyensú-
lya javuljon. Szegeden az 
ötödik ötév® terv idősza-
kában várhatóan 92 ezer 
600-ról 96 ezer 300-ra emel-
kedik a foglalkoztatottak 
száma, s ez 4,2 százalék® 
fejlődésnek felel meg. Ter-
mészetesen a népgazdaság 
ágazatai között más-más a 
fejlődés üteme. Ebben a 
tervidőszakban az ipar te-

Delegáció 
utazott 

Algériába 
Huari Bumediennek, az Al-

gériai Demokratikus és Népi 
Köztársaság elhunyt elnöké-
nek temetésére Losoncai Pál, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Magvar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke vezetésével csü-
törtökön magyar küldöttség 
utazott Algírba. A delegáció 
tagja dr. Ábrahám Kálmán 
építésügyi és városfejl®ztési 
miniszter, valamint Széphelyi 
Zoltán, hazánk algíri nagy-
követe 

A küldöttség búcsúztatásá-
ra a repülőtéren megjelent 
Borbándi János, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese. Ka-
tona Imre, az Elnöki Tanács 
titkára, Pullai Árpád közle-
kedés- és postaügyi miniszter. 
Kárpáti Márta és Nánási 
László, az Elnöki Taná® tag-
jai. (MTI) 

Tanyai iskolából 
szociális otthon 

Az avatási ünnepség résztvevői 

Magyar 
küldöttség 

látogat 
Kubába 

Biszku Bélának, az MSZMP 
Politikai Bizottsága tagjának 
vezetésével magyar párt- és 
állami küldöttség utazott ®ü-
törtökön Havannába, a Kubai 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága, a Kubai Köztár-
saság Államtanácsa és Mi-
nisztertanácsa meghívására. 
A küldöttség részt vesz a ku-
bai forradalom győzelme 20. 
évfordulója alkalmából ren-
dezendő ünnepségeken. A 
küldöttség tagja: Raffai Sa-
rolta, az országgyűlés alelnö-
ke, Trethon Ferenc munka-
ügyi miniszter, Pacsek József 
vezérőrnagy, honvédelmi mi-
niszter helyett® és Jakus Je-
nő, a Magyar Népköztársaság 
rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete, aki Havannában 
csatlakozik a küldöttséghez. 

Mentesítő 
vonatok 

A MÁV Szegedi Igazgató-
sága az év végi csúcsforgalom 
zavartalan lebonyolítása vé-
gett Szegedről Budapestre, 
illetve vissza mentesítő vona-
tokat indít. 

Szeged állomásról Buda-
p®tre (Nyugati pályaudvar) 
három mentesítő gyorsvonat 
szállítja az utasokat: 6 óra 
40 perc® indulással decem-
ber 29-én, 30-án, 31-én, ja-
nuár 1-én, 2-án és 3-án, 13 
óra 25 perc® indulással de-
cember 29-én, 30-án. január 
1-én és 3-án, 18 óra 05 per-
c® indulással január 1-én. 
Budapestről, a Nyugati pálya-
udvarról 13 órakor — de-
cember 29-én, 30-án, 31-én, 
január 1-én és 3-án — 18 óra 
05 perckor — december 
29-én, 30-án, január 1-én és 
3-án — indul gyorsvonat Sze-
gedre. A ment®ítő járatokra 
nem kötelező helyjegyet vál-
tani. Január 1-én és 3-án 
Makó és Újszeged között 
szintén közlekedik ment®ítő 
vonat; 18 óra 20 perckor in-
dul MakóróL 

Szakszervezeti aktívaülés 
Szegeden 

Pártunk Központi Bizottsá- hály, a megyéi pártbizottság 
gának december 6-i ülése, első titkára tartott előadást, 
majd az országgyűlés téli Dr. Ágoston Józsefnek, az 
ülésszaka után közvélemé- SZMT vezető titkárának meg-
nyünk előtt ismertté váltak n y i t ó s z a v a i t követően a me-
mindazok az okok, amelyek gy e i pártbizottság első titká-
szükségessé tették a hosszú r a a meghívottaknak — kö-
évek óta funkcionáló közgaz- zöttük voltak az SZMT tit-
dasági szabályozórendszer át- k á r a i j politikai munkatársai, 
alakitasat, a gyakorlathoz a B z a k mai szakszervezetek 
való igazítását Ezek nyomán v e Zető munkatársai, valamint 
a népgazdaságot terhelő vi- számos nagyüzem függetlení-
lagpiaci hatasokból az eddi- t e t t szakszervezeti tisztségvi-
ginél többet érzékelnek majd selői — igen gondolatgazdag, 
a vállalatok, s ez a tényszá- sokrétűen érvelő előadásban 
m® vonatkozásban újszerű fejtette ki, mi indokolja, 
feladatokat ró az üzemekben hogy a gazdasági életünket 
dolgozó szakszervezeti és más irányító szabályozórendszert a 
mozgalmi vezetőkre, aktivis- iehető leggyorsabban, rend-
tákra is. Az ú j körülmények- szeresen és rugalmasan ala-
hez való rugalmas, ok® al- kítsuk át, valahányszor ezt 
kalmazkodást segítette elő a diktálják a realitások. Az 
Szakszervezetek Csongrád előadást követően dr. Komó-
megyei Tanácsa szegedi szék- ®in Mihály válaszolt az elő-
házában tegnap, csütörtökön re beadott, illetve a hallga-
délután tartott aktívaülés, tóság által a helyszínen fel-
amelyen dr. Komócsin Mi- tett kérdésekre i& 

Hogy mit jelent a megye 
életében egy ú j szociális ott-
hon, érzékelteti egyetlen 
szám is: Csongrád megyében 
300 idős ember vár intézeti 
elhelyezésre. Közülük har-
mincan valóban új életet 
kezdenek az ú j ®ztendőben: 
Asotthalmon, a volt iroda-
sori iskolából kialakított szo-
ciális intézményben ottho-
nukra lelnek. 

Tegnap, csütörtökön adták 
át ünnepély®en az elnépte-
lenedett iskola lakószobává, 
társalgóvá, konyhává, étkező-
vé alakított helyiségeit az 
idős embereknek, ahol jelen 
volt dr. Ágoston József, a 
megyei pártbizottság végre-
hajtó bizottságának tagja, az 
SZMT vezető titkára és Jáhni 
László, a járási pártbizottság 
első titkára is. 

Dr. Perjési László, a me-
gyei taná® elnöke beszédé-
ben méltatta azt a társadal-
mi megmozdulást, amely a 
megyében élő idős emberek 
szociális otthonainak korsze-
rűsítésére, újabb helyek meg-
teremtésére indult Az össze-
fogás óföldeáki és mórahalmi 
eredménye után az ásotthal-
mi, üressé vált irodasori is-

kolára terelődött a figyelem; 
Az épület korszerűsítése, haj-
lékká alakítása a becslések 
szerint 5 millió forintjába 
került volna a tanácsnak. Az 
állami szervek, intézmények 
egész sora ajánlotta föl azon-
ban segítségét, önzetlenül, 
ellenszolgáltatás nélkül ké-
szültek el többek között a 
tervek, így épült a szikkasz-
tó, így szerelték össze az 
ERDÉRT-faházat is. A mély-
kúti UNIVEREXPO Szövet-
kezet, az orosházi KA2ÉP. a 
Szegedi Építő Szövetkezet, a 
mórahalmi Homokkultúra 
Szakszövetkezet dolgozói, az 
építőipari technikum, a 
600-as ipari szakmunkásképző 
intézet diákjai, az Ifjú Gárda 
lakói, a téeszek épftőrészjé-
gei, három község kisiparosat 
összesen 6 ezer társadalmi 
munkaórát szenteltek arra, 
hogy még több idós ember 
találjon otthonra szociális in-
tézményben. 
- Dr. Perjés! László végül 

köszönetet mondott a megyei 
pártbizottság és a taná® ne-
vében mindazoknak, akik 
odaadó, önzetlen munkával 
tették lakályossá a volt isko-
lát és környékét 

Makó új szerepkörben 
A városi fanács ülése 

Makó vár® tanácsának teg-
nap délután tartott ülésén — 
amelyet dr. Forgó István ta-
nácselnök vezetett — az el-
nökségben köszöntötték töb-
bek között dr. Perjési Lász-
lót, a megyei taná® elnökét, 
Kamenszky Pétert, a megyei 
pártbizottság munkatársát, 
Sarró Ferencet, a makói vá-
rosi pártbizottság titkárát, 
Ferenczi József és Kangyalka 
Antal országgyűlési képvise-
lőket. Köszöntötték továbbá a 
városkörnyéki községek és 
nagyközségek közös tanáraai-
nak elnökeit, akik ebben a 
minőségben először jelentek 
meg, 6 vettek részt a városi 
taná® munkájában. Köszön-
tötték továbbá a vár® és a 
vár®környéki községek Ha-
zafias Népfront-szervezetei-
nek megjelent képviselőit A 
tanácselnök megnyitója után 
dr. Perjési László kért szót. 

Méltatva a testület mun-
káját, elmondotta többek kö-
zött, hogy Makó vár® taná-
csának ez az ülése kiemel-
kedő jelentőségű a vár® és 
a környékébe tartozó közsé-
gek életében. Ismertette 
az Elnöki Tanács határo-
zatát, amely kimondta a ma-
kói járás megszűnését, és a 
területén lévő községek Ma-
kó vár®környéki községeivé 
való nyilvánítását. Rámuta-
tatott, hogy ennek a tanács-
ülésnek a feladata, a bekö-

vetkezett szervezeti változá, 
sok alapján megtenni a ha-
táskörébe tartozó szükség® 
intézkedéseket Szólott arról, 
hogy a szervezeti intézkedé. 
seken túl mindenekelőtt ú j 
szemléletet és ehhez igazodó 
felelősséget igényel a tanács, 
tói az Elnöki Taná® rende-
letének eredmény® végre, 
hajtása. A továbbiakban rész. 
letezte, hogy miként változott 
meg a vár® vezető testüle-
teinek funkciója, szerepkora 
a korábbiakhoz kép®t. 

A későbbiekben arról szó-
lott a megyei taná® elnökei, 
hogy a megyei párt- és ta-
nácsszervek által kezdemé-
nyezett kormányzati döntés 
alapvető indoka olyan ú j ta-
nárai szervezet kialakítása 
volt, amely — közbeeső át-
tételek nélkül, a tanárai ön-
állóságot megőrizve és to-
vábbfej I®ztve, tükrözi, je-
leníti meg azt a sokrétű és 
ténylegesen meglevő kapcso-
latrendszert, ami Makó és a 
volt makói járás községei kö-
zött hosszú történelmi fejlő-
dés eredményeként alakult ki. 

A megyei tanács elnökének 
méltató szavai után a testü-
let egyhangúlag elfogadta, 
illetve tudomásul vette az El-
nöki Taná® határozatát, mi-
szerint a volt makói járás 
községei Makó váróskörnyékj 
községekként szerepelnek, il-
letve működnek a jövőbea, 
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