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Konferencia — 
gyermekekről 

Á gyermekek jogairól és családi gondoskodásról, az 
tjÉdélrnéről, a magyarorszá- oktatás, a szociális ellátás, 
gi és nemzetközi tapasz- valamint a társadalmi se-
telatokról csütörtökön két- gítés eredményeiről. Az OBT 
mapas tudományos konferen- tudományos bizottsága kan-
eia kezdődött a Parlament ferenciájának csütörtöki nap-
Vadász-termében. A nem- ján több mint 15 hozzá-
aetközi gyermekév magyar- szólás hangzott el. A vitában 
országi rendezvényeinek ke- felszólalt dr. Antalffy György 
netében mintegy 250 tudós, a Magyar Jogász Szövetség el-
Jartató, pedagógus, orvos, jo- nöke, a JATE rektora, s azt 
gász, művész, író, ifjúsági és hangsúlyozta, hogy a gyer-

V t -ekgondozási segély az egész 
gyermek és a felnőtt tár- nemzetközi közvélemény el-
sadalom kapcsolatáról, a ismerését kivívta. 

Hajózás 
a Dráván 

Több mint félévszázados 
szünet után újra megindul-
hat a Dráván a vízi közle-
kedés a magyar és a jugo-
szláv vízügyi szervek meg-
állapodásának eredménye-
ként. Csütörtökön ért véget 
Pécsett a háromnapos ta-
nácskozás, amelyen megha-
lároztáik a két félnek a biz-
tonságos hajóút kitűzésével 
kapcsolatos teendőit. (MTI) 

Négy évtized közhivatalban 
Hatvan éven, valamivél 

túl nyugdíjba ment dr. Kiss 
Imre, a Csongrád megyei 
tanács vb szegedi járási hi-
vatalának vezetője, aki négy 
éviizedet töltött el különbö-
ző közhivatali szolgálatban. 
Kezdettől fogva „pénzügyes" 
volt. ahogy az adóhivatali 
államháztartásban dolgozó-
kat nevezik. Annak idején 
— egyetemi tanulmányait 
anyagi okok miatt megsza-
kítva Pécsett — a mezőko-
vácsházi községi elöljáró-
sághoz került szociális tit-
kárnak. Ahogy most vissza-
emlékezett erre az időre és 
beosztásra, nem járt az más-
Bal, mint kikopott, agyonva-
salt ruhában „urat" játszani. 

Következett azután fogal-
mazó gyakornoksága Szat-
már megyében, majd új be-
osztás a makói adóhivatal-
ban. Későbbi állomása a sze-
gedi pénzügy-igazgatóság, 
amely a tanácsok létrejöt-
tével beolvadt a Csongrád 

kommunális beruházásaink 
és az új települések meg-
változtatták a községek éle-
tét, nem szólva most a gaz-
dasági fejlődésről, eredmé-
nyekről. A megszüntetett ta-
nyai kisvasút helyével pél-
dául növeltük a termőterü-
letet, úgyszintén a romba 
dőlt tanyák helyét is fel-
szántották a közös gazda-
ságok. Mindezeknek az ügy-
intézésében közreműködtem, 
s olykor nem is volt köny-
nyű a feladat 

Ügy tudjuk, volt egy dé-
delgetett álma, az, hogy a 
nagyközség rangú Kistelek 
mielőbb Csongrád megye ha-
todik városává fejlődjék. 

— Ma és holnap is álmom 
ez. Talán onnan él bennem, 
hogy a hivatali apparátuson 
belül nekem jutott Kiste-
lek patronálása, ilyenformán, 
sokszor meglátogattam. Való 
igaz, az elmúlt években so-
kat fejlődött ez a nagyköz-
ségünk. A várossá válás nor-
máiból igen sok előfeltétel 
megteremtődött már, és 

megyei tanácsba. Volt elő-
adó, főelőadó, csoportvezető, toztatták a szegedi járás ar-
majd a szegedi járáshoz ke- culatát? 
rülve pénzügyi osztályvezető. — Több mint két évtize- e 2 ^ a jegyek bizonyára to-
1976-ban nevezték ki a de 'kísérem figyelemmel kő- vább gyarapodnak ezután is, 
szegedi járási hivatal zelről a szegedi járás fejlődő míg egyszer majd átadják a 
vezetőjévé. A hatáskör, életét. Ne is mondjam: a 1 

az önállóság, a felelősség húsz év előtti állapotok ösz-
ezen a poszton ma sem ke- s z e > s e m hasonlíthatók a 
vesebb, mint korabban volt. 

városi rangot megillető kul-
csot és oklevelet. 

S mi lesz ezután, ha nem 
Nem k erről b^élget tünk Megszoktuk már, k e ~ Z i ^ a h i n á l Z " 
vele, hanem arról: a hiva- hogy a községekben vanvil- K e u Marnia ravatalába 

— Semmilyen hobbim talvezetői székben milyen in- lany, víz, csatornahálózat, 
tézkedésekre emlékszik leg- javultak az útviszonyok, 
inkább, amelyek megvál- Egészségügyi, kulturális 

II KISZ megyei 
bizottságának ülése 

nincs, se kiskertem, nem 
^ gyűjtök bélyeget és nem já-

rok horgászni. Egyetlen nagy 
szenvedélyem az olvasás. 
Többet leszek majd a csalá-
dommal, két unokámmal ls, 
akik Dunaújvárosban lak-
nak. A fiam ott főiskolai ta-
nár, Ingázom majd Szeged 
és a család között 

Lődi Ferenc 

Tegnap, csütörtökön dél- pét, a munkahelyi demokrá-
előtt tartott ülést a KISZ cia alakításában és fejlesz-
megyei bizottsága. Első na- tésében. E napirendhez hoz-
pirendi pontként dr. Koczor zászólt dr. Ágoston József, 
Lajos, a szervezet iskolafe- az SZMT vezető titkára, a 
lel őse adott számot az egye- megyei pártbizottság ifjúság-
temek és a főiskolák ifjú- politikai bizottságának el-
kommunista szervezeteiben nöke is. 
folyó társadalmi és közéleti ' E z t követően Bódi György 
tevékenység tapasztalatairól. a K I S Z m e g y e i bizottságá-
Hangsúlyozta: a fiatalok po- n a k e ] s ő t i tkára értékelte 
litikai kulturajukat növeli, a z úttörőszövetség megyei 
amikor közéleti szerepet vál- tanácsának az Űttörővezetők 
lalnak. Ezért is támasztanak V l . Országos Konferenciája 
a KISZ-alapszervezetek e b t a végzett tevékenységét, 
szempontból is magasabb Majd a Kommunista Ifjú-
követelményeket a felsőok- sági Szövetség lakóterületi 
tatási intézmények tanulói- munkájáról Kulcsár Péter, a 
val szemben. Szó esett ezen- szervezet megyei titkára 
kívül arról is, hogyan vesz- a d o t t számot. Elmondta, 
nek részt a fiatalok a felső- hogy a KISZ Központi Bi-
oktatási intézmények mun- zottságának Intézőbizottsága 
kájában, miként képviselik által 1970. november 11-én 
társaikat például az egyete- hozott határozatának megfe-
mek tanácsaiban. A napirend lelő szellemben folytatták ez 
vitájában kért szót Tóth Zol- i r á n y ú szervező és irányító 
tán is, a KISZ Központi Bi- tevékenységüket 
zottsága egyetemi és főisko- A KISZ Csongrád megyei 
lai osztályának vezetője. bizottságának az 1979/80-as 

Nem kisebb érdeklődésre oktatási évre vonatkozó po-
számot tartó jelentést ter- litikai képzési feladattervét 
jesztett elő Horváth András ismertette Lovászi József, a 
ifjúmunkás-felelős, aki az szervezet megjci vezetőkép-
1978. évi ifjúsági páriámon- ző központjának igazgatója, 
tek tapasztalatait foglalta majd a KISZ megyei szer-
össze. A témakörhöz kap- vezetének munkáját segítő 
csolódva a meghívottak — technikai képzéseket beszél-
többek között — hangsúlyoz- tek meg. Végül előterjeszté-
ták az ifjúsági parla- seket tárgyalt meg a bizott-
jnentek jelentőségét, szere-, ság. 

Az odesszai 
vendégek 
Szentesen 

Csütörtökön egész napos 
program várta Szentesen a 
megyei tanulmányúton levő, 
Odesszából érkezett szovjet 
mezőgazdasági szakemberek 
küldöttségét. Délelőtt a Ter-
mál Tsz-ben, Csorba György 
városi tanácselnök és Huff 
Miklós pártbizottsági osz-
tályvezető jelenlétében Ku-
rucz Márton, a termelőszö-
vetkezet elnöke fogadta a 
vendégeket, s ismertette a 
téesz életét A vendégek 
megismerkedtek a gazdaság 
baromfi tenyésztésével. 

Délután a szovjet küldött-
ség az Árpád Termelőszövet-
kezet liba. és pulykatenyész-
tő telepét tekintette meg. Az 
odesszai delegáció ma foly-
tatja látogatását Szentesen. 

Tárgyalta a Minisztertanács 

Javuló irányzatok 
a munkaerő-gazdáikadásban 

Ha lassú ütemben is, de nevezett munkanapfelvéte- 25 ezerrel nőtt a létszám. 
Ez úgy volt lehetséges, 

mód- hogy viszonylag nagy szám-
tetten bsn vállaltak munkát nyug-

díjasok és egyéb részmun-

javult a múlt évben a mun- lekkel és a veszteségidők 
kaerő-gazdálkodás — álla- feltárásának egyéb 
pította meg csütörtöki ülé- szereivel igyekeznek 
són a munkaügyi minisz- érni a gépállások, a holt' 
ter jelentése alapján a Mi- idők okait. Több helyen, kaidősük. ezen kívül az is 
nisztertanács. A kormányza- mint például az inotai alu- közrejátszott, hogy a gyer-
ti intézkedések, s nem utol- míniumkohónál, néhány épí- mekgondozási 
sósorban a munkaerőforrás tőanyag-ipari vállalatnál, a levők száma 
kiapadásának kényszerítő ha- korszerű technikát is igény- csökkenése miatt több mint 
tására a vállalatok egy ré- be veszik erre a célra. Fő- 13 ezerrel alacsonyabb volt, 
sze már lépéseket tett a ként a" szocialista brigádok mint egy évvel korábban, 
meglevő munkaerő ésszé- nyújtanak segítséget a vál-
rűbb felhasználására. Né- lalatoknak a fegyelem meg- r ( / 2 bén 
mi előrehaladás történt a szilárdításához. Az ipari 
vállalati szervezésben, a ágazatok többségénél ta-
nagy termelékenységű gé- pasztaiható, hogy a koráb-
pek kihasználásában. Sike- blnál határozottabban lép-
^ megállítani a teljesít- nek fel a fegyelmezetlenek- meghaladták TdoH-
ménybérezés mellőzesének kel, az igazolatlanul soro-
kedvezőtlen folyamatát, sőt zatban mulasztókkal seem-
a helyzet most már némi- ben. A Csepel Autógyárból tapasz-
i g javul. Jelenleg a dol- például tavaly 70 embert bo- t a l h a t ó k a z o n b a n vállalatok 
gozóknak körülbelül fele csatottak el sorozatos igazo- közötti 
kapja bérét teljesítmény- latlan hiányzás miatt 
előírások alapján, ez az Terveik kidolgozásakor a 
arány azonban még mindig vállalatok ma már általá-
nem kielégítő. Valamennyi ban reálisabban ítélik meg 
becsületesen dolgozó érdeke, a munkaerőhelyzet, mint átcsoportosításán kívül eló-
hogy ahol lehet, a teljesít- korábban, de még mindig térbe került a munkaerő 
ményen alapuló bérezés va- gyakori eset, hogy a vezetők minőségi változása is, ami 
1 amilyen formáját vezessek igyekeznek túlbiztosítani ma- - m . i ^ t ; t a n -

szabadságon 
a születések 

vállalati szervezés és 
a termékstruktúra-

váltás egyik jele, hogy meg-
élénkültek a vállalatokon 
belüli munkaerő-átcsoporto-
sítások, amelyek a nehéz-

meghalat 
gozók 4, a könnyűiparban 
pedig megközelítették a 3 

munkaerő-átcsopor-
tosítások, amelyek hosszabb 
távon elkerülhetetlenek. 

A munkaerők számszerű 

be. 
a magasabb műszaki köve-

gukat. Emiatt továbbra is telményekhez kapcsolódik. 
Jő néhány vállalat felis- feszültségek tapasztalhatók a Sokhelyütt a felnőtt segéd-

merte, hogy a munkában munkaerőfronton. Altalános munkások, vagy betanított 
nem elég a szorgalom, ha a segédmunkások hiánya, munkások továbbképzésével, 
az nem párosul gondosság- Kevés az öntő, a forgácso- szakmát adó 
gal. Mindenekelőtt az építő- ló, a vasszerkezeti és a gép- szervezésével, 
iparban és a könnyűiparban lakatos, a hegesztő, a fo- ösztöndíjakkal 
hódít teret a minőségi bé- nő, szövő, a tetőfedő, az szakembereket nyerni, ez a 
rezés rendszere, amelyben ács, sokhelyütt keresnek folyamat azonban még nem 
külön jutalmazzák a kifő- számviteli, pénzügyi, ügy- eléggé gyors. Követésre mél-
gástalan munkát. Ez szoro- viteli dolgozót Pedig 1978- tó azoknak a vállalatoknak a 
san összefügg a vállalatok- ban a vártnál nagyobb mér- példája is. ahol több szak-
nak azzal a törekvésével, tőkben nőtt a foglalkoztatot- mára tanítják a dolgozókat 
hogy árucikkeiket minden tak száma. A népgazdaság Sok még tehát az a tarta-
piaeon versenyképessé te- szocialista szektorában (a lék, amelynek kihasználásá-
gyék, s ily módon növeljék termelőszövetkezetek nélkül) val 
nyereségüket, a továbbfejlő- a foglalkoztatottak száma a 
désre, a dolgozók jövedel- tervezett 12 500-zal szemben 
mének növelésére szolgáló 37 ezerrel növekedett Ezen erőmérlege. Ezeknek a 
alapjaikat. belül a termelőágakban a talékoknak. a fokozott 

Az új feltételekhez alkal- tervezett stagnálás helyett 
mazkodva egyre gyakoribba csaknem 12 ezerrel, a szol- nisztertanács is valamennyi 
vállalatok ünkontrollja. Ügy- gáltatósaektorban több mint érdekeltet 

tanfolyamok 
társadalmi 

Igyekeznek 

ki gyenesúlyozottabbá 
válhat a népgazdaság, s ezen 
belül a vállalatok munka-

tar-
fek-

tárására hívta fel a Mi-

Mező Imréné kitüntetése 
Mező Imrénének, a mun- A kitüntetést Méhes Lajos, 

kásmozgalom régi harcosá- a z Elnöki Tanács tagja, a 
nak 70. születésnapja alkal-
mából az Elnöki Tanács a budapesti pártbizottság első 
Szocialista Magyarországért titkára adta á t 
kitüntetést adományozta. (MTI) 

Új, nagy program a lakásépítésre 
Az építéssel egyenrangú feladat a felújítás 

és a korszerűsítés 
A párt Központi Bizottsú- meg a meglevő lakások fel- Á tömeges lakásépítéshez 

ga már korábban javasolta, újításának és korszerűsítésé- az elmúlt másfél évtizedben 
a Minisztertanács pedig csü- nek gyorsítását rámutat az lényegében megteremtődött 
törtöki ülésén jóváhagyta azt alapfokú oktatási, egészség- a háttéripar. Létrejöttek a 
a 15 éves programot, amely- ügyi, kereskedelmi és egyéb, házgyárak, rendelkezésre áll-
nék alapján 1990-ig hazánk- a lakosság ellátását szolgáló nak a különféle szerelvé-
ban újabb 1,2 millió lakás létesítmények létrehozásé- nyek, építőanyagok. Nem 
épül, több mint 300 ezer la- nak, a lakáscserék fokozása- alakult ki még az iskolák, 
kást felújítanak, több tízez- nak jelentőségére. óvodák, bölcsődék, áruházak, 
ret korszerűsítenek. A program szerint 1976. és üzletek, egészségügyi létesít-

Ezúttal a második 15 éves 1990. között 1,2 millió új la- mények építését szolgáló 
lakásépítési programról van ^ éPül> így 1990-re a la- megfelelő építőipari bázis és 
szó; az első nagyszabású ter- kásállomány eléri a 4—4,1 technológia. Mindez szüksé-
vet' 1961. és 75. között haj- milliót. A program teljesíté- gessé teszi a magas- és 
tottuk végre. Másfél évti- nyomán lényegesen keve- mélyépítőipari, a szak- és 
zed alatt a tervezett 1 millió s e bb család kényszerül majd szerelőipari kapacitások ösz-
helyett 1 millió 50 ezer la- együttlakni, mint jelenleg, szehangolt fejlesztését, 
kás épült, 63-ról 35 százalék- A komfortos lakások aránya A lakásfelújítások és -kor-
ra csökkent az egyszobás, megkétszereződik, és meg- szerűsítések gyorsuló üteme 
80-ról 53 százalékra a kom- közelíti az összes lakások is új feladatokat jelent, 
fórt nélküli lakások, ugyan- háromnegyedét Növelik az Ezért a kapacitásokban tár-
ákkor 37-ről 65 százalékra állami lakások alapterületét tós területátrendezést kell 
emelkedett a kettő és több a z idősek és egyedülállók végrehajtani, főként Buda-
szobás, 13-ról 35 százalékra számára nagyobb arányban pest és azon a körzetek ja-
a komfortos lakások aránya, építenek kis alapterületű, vára, ahol a legnagyobbak 
Annak ellenére, hogy idő- nyugdíjas házakat, bérlő- és a feladatok, 
közben csaknem negyed- garzonházakat, hoteljellegű A tanácsi lakások elosztá-
millió elavult, korszerűtlen otthonokat, amelyeknek la- sánál az eddiginél is követ-
lakást megszüntettek, csök- kói különféle szolgáltatások- kezetesebben kell érvénye-
kent a lakások zsúfoltsága, han is részesülhetnek. sülniük a szociálpolitikai, ré-

. . A 15 éves lakásépítési és tegpolitikai elveknek. A la-
, JLto1 1 5 e v , e s P o r á r a a gazdálkodási program első káselosztással összefüggő tá-
korábban megkezdett lakás- harmadának feladatait már mogatási rendszert ennek 
epttesi politika folytatása a a z v . ötéves népgazdasági megfelelően oly módon szűk-
korábbiul azonban atfogob- terv megszabta. 1976. és 80. séges továbbfejleszteni, hogy 
ban, sokoldalúbban intézke- k ö z ö t t várhatóan 440—450 több esélyük legyen a la-
dik a lakásépítésről és -gaz- e z e r ü j l a k á s é p ü l , a VI. és káshoz jutáshoz ' a szeré-
dalkodasról s fontos ül ele- a VII. ötéves tervidőszak- nyebb jövedelmű rétegek-
meKet is tartalmaz Nagy ^ t o v á b b i 7 5 0 _ 7 6 0 ezer nek. Sokat segíthet a lakás-

, h a n g s u l y ? z z a ' a lakást kell építeni. helyzeten a lakáscserék in-
lakasépitéssel azonos fontos- A lakáskorszerűsítés 1990- tézményes támogatása is. 

natai ózza ; g m j n t e g y 120 ezer városi, Pénzügyi ösztönzéssel, a la-
" komfort nélküli kis alapte- káscserealap fokozatos növe-
rületű állami lakást érint, lésével, szolgáltató jellegű 
Ezek használati értékét szervezetek létrehozásával js 
olyan módon is növelik, segíti majd a kormányzat a 
hogy több kis alapterületű lakáscserét 
lakás összevonásával jól fel- A Minisztertanács utasítot-
szerelt, nagyobb lakásokat ta az illetékes szerveket,' 
alakítanak ki. így a 120 ezer gondoskodjanak a lakásépí-
komfort nélküli lakásból tés s -gazdálkodás 15 éves 
mintegy 50—60 ezer. minősé- terve vécrebaitásához szüfc-
sileg megfelelő lakás jön séges feltételek széles körű 
létre. megteremtéséről 

ságú feladatként 


