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Ülést tartott a Szeged városi tanács 
(Foliftatás az 1. oldalról.l 

Kük közömbös, magának élő. 
— A javuló anyagi körül-
ményekkel nem mindenütt 
fejlődik párhuzamosan a 
szocialista életmód. 

— Jelentősen nőtt a nők 
aránya az értelmiségi foglal-
kozásokban. Egyes szakmák 
és foglalkozási ágak elnőie-
sedtek. Különös gondok mu-
tatkoznak a nők továbbtanu-
lása, vezetővé válása terén. 
Mindinkább megkapják á 
segítséget, támogatást gond-
jaik megoldásához. 

— Az értelmiségi fiatalok 
pályakezdése különösen gon-
dot okoz. Letelepedésük nsm 
oldható meg igényűit szerint. 
A megfelelő segítséget ál ta-
lában megkapják a pálya-
kezdéshez; a családalapítás, 
az otthonteremtés nehézsé-
geinek megoldásában igen 
eltérőek az adottságaik. 

— A fejlett szocialista tár-
sadalom az értelmiséget egy-
re magasabb képzettségi 
szinten és számban igényli. 
A velük való törődést. a 
közéletbe való bevonásukat, 
tájékoztatásukat, a velük 
való kontaktus bővítését to-
vább kell javítani. 

A tanács meghatározta 
feladatait a szegedi értelmi-
ség alkotó és közéleti mun-
kájának elősegítésére. Amel-
lett. hogy testületei rendsze-
resen figyelemmel kísérik 
helyzetének és várospolitikai 
szerepének vizsgálatát, sa já-
tos eszközeivel segítséget, 
nyúj t az értelmiségi munká-
hoz anyagiakkal, az élet- és 
munkakörülmények javítá-
sával, szakmai és közéleti 
megb íza tasakkal, 
megbecsüléssel. A 
nagyobb kezdeményezés há-
rul a jövőben; s különös fi-
gyelmet kell fordítania a 
szellemi erők koncentrálásá-
ra, az alkotó kezdeményezé-
sek kibontakozására és meg-

dolgozó értelmiségiek kap-
csolatainak javítását, együtt-
működését. a várospolitiká-
ban való aktív részvételüket. 

A tanács úgy határozott, 
hogy a szegedi értelmiség 
helyzetével foglalkozó elő-

terjesztést és az ezzel össze-
függő határozatokat megis-
mertetik a különböző intéz-
ményekkel, vállalatokkal, 
társadalmi szervezetekkel, 
amelyek részt vesznek a fel-
adatok megvalósításában. 

Rendeletterv a szeszesital-
fogyasztás korlátozására 
Szeged megyei város ta-

nácsa tegnapi ülésén ren-
delettervezetet alkotott a 
szeszesital-fogyasztás köz-
területen és egyéb helye-
ken való korlátozására. A 

lönösen élelmiszereket, ita-
lokat és élvezeti cikkeket 
árusító üzletek. valamint 
munkahelyek előtt és kör-
nyékén; a közönség számá-
ra nyjtva álló épületben, lé-

rendeletterv háttere közis- tesítményben. helyiségben 
mert : Szegeden is nő az al-
koholfogyasztás, sőt, az ita-
lozó életmódot folytatók szá-
ma magasabb az országos 
arányoknál. A város köz-
rendjének, közbiztonságának 
védelme, a jogellenes cse-
lekmények megelőzése iskö-

(pályaudvar. színház, sport-
csarnok stb.), illetve ezek 
olyan részein, ahol a szeszes-
ital-értékesítés nem enge-
délyezett; a közforgalmi jár-
műveken ; a lakóépületek ka-
pualjaiban, lépcsőházaiban és 
— idegenek számára — ud-

veteli az alkoholfogyasztás varain: a beépítetlen, bárki 
közmorált sértő, de eddig által megközelíthető ingat-

lanokon. Szeszes italnak 
minősül minden alkohol-
tartalmú ital. közterületnek 
minden út. utca, tér, járda, 
járdasziget, park, parkosított 
terület. gyermekjátszótér, 
lépcső, híd. aluljáró, felül-
járó; közforgalmi jármű-
nek a helyi járatú autóbusz, 
villamos, trolibusz és taxi. 
Kivételek az üdülőterületek, 
az erdők, a mezőgazdasági 

jogkövetkezmény nélkül ha-
gyott formáinak megszün-
tetését Budapesten. Miskol-
con és Pécsett már tanács-
rendelet t i l t ja a közterületi 
alkoholfogyasztást 

A rendelettervezet első-
sorban a város közterüle-
teire í r ' e lő tilalmat, s külön 
is megjelöl néhány expo-
nált helyet, dc figyelemmel 
van a sokalt által látogatott 
egyéb helyekre is (középüle- rendeltetésű területek, a 
tek, kapualjak. lépcsóhá- kertgazdasági övezetek (pl. az 
zak, beépítetlen ingatlanok), üdülőterületek, kiskertí öve-
s kiterjed figyelme a köz- zetek). a strandfürdák, a 
forgalmi járművekre is. A vendéglátó üzletek engedély-

erkölcsi tervezet szabálysértésnek mi- lyel rendelkező teraszai. Ün-
tanácsra n f c ; t j a tiltott helyeken va- nepi rendezvényekre az év 

ló italozást, s büntetni ís e utolsó és újév napjára a 
kategória szerint rendeli, rendelettervezet engedményt 
Gyors felelősségrevonást ki- alkalmaz, 
ván a végrehajtásban, ezért 
kimondja a helyszíni bírsá-

amire 
feljogosítja a rendőrséget és 
az erre felhatalmazott ta-
nácsi szerv dolgozóit. 

A pontos megértés érde-
keben lássuk a rendeletter-
vezet néhány passzusát: Ti-

A lejlett szocialista társadalom 
' főbb jellemzői 

Nemzetközi megbeszélés Szegeden 
A mai nemzetközi helyzet-

ben mindinkább az érdeklő-
dés középpontjába kerülnek 
a társadalomtudományi kuta-
tas eredményei. A szocialista 
fejlódes problematikája, a 
kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet, törvény-
szerűségei. a szakaszok egy-
máshoz való viszonyának kér-
désköre mindinkább megha-
tározó jelentőségű. Az euró-
pai szocialista országok az 
elmúlt években fejlődésük 
minőségileg új szakaszahoz, a 
fejlett szocializmus építésé-
nek korszakához érkeztek. 
Ennek a szakasznak vizsgala-
ta, fő jellemzőinek tudomá-
nyos kidolgozása sürgető fel-
adat. Az MSZMP XI. kong-
resszusa felhívta a társada-
lomtudományok művelőit, 
tisztázzák a fejlett szocializ-
mus építésének elméleti kér-
déseit. A feladat nagyságát 
és fontosságát fölismerték a 
szegcdi József Attila Tudo-
mányegyetem marxizmus— 
leninizmus tanszékeinek mun-
katársai és hozzákezdtek e 
témák kutatásához. Számot-
tevő eredményeikről a közel-
múltban vaskos tanulmány-
kötetben adtak számot. A tu-

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e 

Dr. Antalffy György megnyitóját tar t ja 

(Űjvidék) és D. Zarkovics 
professzor (Üjvidek). 

Dr. Antalffy György meg-
nyitó előadása utan, melyben 
a problémakör egyik kulcs-

ideológiai jellemzői címmel 
dr. Horuczi László tanszék-
vezető egyetemi docens. 

Ma. penteken, a konferen-
cia második napján szekció-

. , , kérdését, a gyakorlat és az üleseket tartanak. Az első 
domanyos eredmények meg- e J m é l e i l k u ( a t a s kapcsolatát, szekcióban a fejlett szociaúz-
ísmertetése a tapasztalatok a t a r s a d a ! m a s l t a a tartalma- mus termelóerői és guzdasá-
kicserelese es megvitatasa an- n a R j e l l e g é n e k e s Í O rmájá- gi viszonyai kerülnek megvi-
nak a nemzetközt tudoma- n a k ^ „ ^ ^ t e l e m e z t e . a tatásra, a második szekció 
nyos konferenciának a cel- konferencia plenáris ülésén munkájában reszt vevők a 
ja melyet a tenti goncioia- e l s ö l i é n t d r N a g y L a j o s ton_ fejlett szocializmus tarsadal-
tokka nyitott meg csutorto- Kzékvezető egyetemi tanár mi struktúrájáról és politikai 
kon delelőtt a JATE aulaja- hangzott el A ter- viszonyairól cserelik ki vélc-

valósitására. Rendszeressé 
kell tennie az értelmiség « o l á s lehetőségét te, 
sokrétű tájékoztatását a vá -
rospoütkáról; ú jabb fórumok 
teremtését a vélemények, 
javaslatok megvitatására, ps 
a meglevők folyamatos és 
célszerű működésére. A ta-
nács szorgalmazni fogja és 

A tilalmat megszegőit a 
szabálysértési eljárásban 3000 
forintig terjedő pénzbír-
ságai sújthatok; a tettenért 
elkövetőkkel szemben hely-
színi bírság róható ki. 

ban dr. Antalffy György 
egyetemi tanár, a József At-
tila Tudományegyetem rek-
tora, a konferencia elnöke. 

•A fejlett szocialista társa-
dalom főbb jellemzői című 
kétnapos nemzetközi tudomá-
nyos ülést a JATE marxiz-
mus—leninizmus tanszékei-
nek szakcsoportja szervezte. 

előadása 
melöerök es a termelési vi- ményüket, míg a harmadik 
szonyok fejlődése a szociális- szekció témája a fejlelt szo-
ta építés jelenlegi szakaszá-
ban címmel. Szintén a teg-
napi plenáris ülésen lartotta 
meg A társadalmi struktúra 
főbb jellemzői Dél-Alföldön, 
a fejlett szocialista társada-
lom építésének időszakában 
címmel dr. Rácz János tan-

A tegnapi megnyitón ott volt székvezetó egyetemi tanár, és adást A fejlett szocializmus-
dr. Tamasi Mihály, a m e g y e i . A fejlett szocializmus tudati- kutatások helyzete címmel. 
pártbizottság osztályvezetője, 

cializmus tudati és ideológiai 
jellemzői. Ma délután ren-
dezik meg a nemzetközi tu-
dományos konferencia záró 
plenáris ülését, ahol dr. Nagy 
László, az MSZMP KB társa-
dalomtudományi intézetének 
igazgatóhelyettese tart elö-

Schmidth József, a városi 
A rendelettervezetet a vá- | partbizottság munkatarsa. 

elősegíti a Szegeden működő los a szeszesital-fogyasztás 
Intézmények és az ezekben Szeged közterületein, így kü-

rosi tanács jóváhagyásra a 
megyei tanácshoz felterjesz-
ti. Érvénybe lép a jóváha-
gyás és a kihirdetés után. 

Befejeződött a szocialista országol 
közoktatási minisztereinek konferenciája 

Aczél György és Óvári Miklós 
fogadta a minisztereket 

Balatonaligán csütörtökön A részt vevő szocialista or-
befejeződött a szocialista or- szágok közoktatási miniszte-
szagok közoktatási miniszte-
reinek harmadik konferen-
ciája. 

A háromnapos konferenci-
án 11 ország — Bulgária, 
Csehszlovákia, Kuba, Laosz, 
Lengyelország, Magyaror-
szág, Mongólia, a Német De-
mokratikus Köztársaság, Ro-
mánia, a Szovjetunió és Vi-
etnam — képviselői folytat 
tak eszmecserét az iskolai ta-
nulók marxista—leninista vi-
lágnézetének formálásáróL, a 
közoktatás időszerű kérdései-
ről, és összegezték a korábbi 
két konferencián elfogadott 
sokoldalú együttműködési 
munkaterv végrehajtásának 
tapasztalatait 

A konferencia határozatá-
ból kitűnik: a résztvevők 
megelégedéssel állapították 
meg, hogy valamennyi szo-
cialista országban a marxiz-
mus—leninizmus tanításai-
nak szellemében sokoldalú 
mupka folyik a tanulók 
ideológiai nevelése terén. 

Óvári Miklós, az MSZMP 
Központi Bizottságának tit-

rei elhatározták, hogy mcsz- kára, a Politikai Bizottság 
szemenően támogatják és fi- tagjai csütörtökön a Parla-
gyelemmel kísérik azoknak a mentben fogadták a szocia-
két- es többoldalú egyezmé- lista országok közoktatási 
nyekben rögzített témáknak minisztereinek tanácskozá-
a vizsgálatát, kutatását, ame- sán részt vevő küldöttségeit 
lyek közvetlenül vagy köz- vezetőit. A találkozón részt 
vetve kihatnak a világnézeti vett Kornidesz Mihály, az 
nevelés színvonalának eme- MSZMP KB osztályvezetője-
lésére. A tanácskozáson meg- és Polinszky Károly oktatási 
állapították, hogy a közokta- miniszter, 
tás strukturális, módszerta- i i m i i i i 
ni és tartalmi kérdéseiben a 
következő években nagyjából 
azonos feladatokat kell meg-
oldani a szocialista orszá-
gokban. 

A résztvevőket Margót 
Ilonecker, az NDK közokta-
tási minisztere meghívta az 
1981-ben Berlinben tartandó 
IV. konferenciára. 

A háromnapos eszmecsere 
csütörtök este dr. Polinszky 
Károly oktatási miniszter 
zarszavával ért véget. 

Részt vett a konferencián dr. 
Nagy László, az. MSZMP 
Központi Bizottsaga társa-
dalomtudományi intézetének 
igazgatóhelyettese. A több 
mint szaz résztvevő — okta-
tó. kutató szakember — rész-
vételével megkezdődött ta 
nácskozás munkajába bekap-
csolódtak a JATE külföldi 
testvérintéz menyei marxiz-
mus—leninizmus tanszékei-
nek és intezeteinek kepvise-
löi: J. Becher professzor, 
tanszékvezető egyetemi tanár 
(Lipcse), R. Rehbcrg profesz-
szor, a marxizmus—leniniz-
mus intézet igazgatóhelyette-
se (Greifswald), H. Berger 
docens (Lipcse), J. Lindow 
tanszékvezető egyetemi do-
cens (Greifswald); Z. Grzelak 
professzor, a politikai tudo-
mányok intézetének igazgató-
ja (Lódz), R. Panasiuk do-
cens (I ,odz), L. Miatkoutszki 
politikai gazdaságtani inté-
zet igazgatója (Lodz), A. 
Pobejevszka kandidátus 

(Lódz); D. Popbornyikov 
kandidátus, a marxizmus—le-
ninizmus intézet vezetője 
(Plovdiv), Dmitrovszkij kandi-
dátus. rektorhelyettes (Plov-
div), T. Dobrev kandidátus, 
tanszékvezető docens (Ploy-
div), Reliák László professzor 

Aczél György, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese és 

A nagyberuházásokról 
Tárgyalt a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 
. A Minisztertanács 
tökön ülést tartott. 

A kormány jóváhagyólag 
tudomásul vette a tájékozta-
tót Konsztantin Karaman-
lisznak, a Görög Köztársa-
ság miniszterelnökének ha-
zánkban tett hivatalos lá-
togatásáról. 

A • Minisztertanács elfogad-
ta a pénzügyminiszter je-
lentését az előkészítés alatt 

aijó. a befejeződő és a kö-
zelmúltban befejezett nagy-

csütör- beruházásokról. 
A Vas megyei tanács vég-

rehajtó bizottsága beszámolt 
tevékenységéről, különös te-
kintettel a területfejlesztés-
re és az idegenforgalom 
helyzetére. A beszámolót a 
kormány jóváhagyólag tu-
domásul vette. 

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt. 

Melyiket az ötezerkői ? 
Pályaválasztási hetek 

Iskolarendszerünk sajátsa- te. Ezt tudatosítani kell • 
ga: a gyermek akkor kerül pályát választó fiatalokkal, 6 
további életét meghatározó fóleg szüleikkel, akiknek 
döntés elé, amikor maga, lé-
vén kamasz rrtég. nem tud 
felelősen dönteni. Nem isme-
ri önmagát, nincs tisztában 
képességeivel és lehetőségei-
vel, a munkáról, a mintegy 
ötezernyi választható pályá-
ról legfeljebb csak homályos 
elképzelései vannak. 

Éppen ezért hagyomány 
már, hogy Csongrád megyé-
ben pályaválasztási heteket 
rendeznek. Ez a program-
sorozat azt szolgálja, hogy a 
pályaorientáció legjobb mód-
szerei közkinccsé váljanak. 
Tegnap, a Technika Házában 
dr. Kapas Pal, a megyei Pá-

többsége sokszor idejétmúlt 
normák szerint. ítéli meg a 
gyermeke előtt álló pályák 
presztízsét es a lehetőségü-
ket. A pályaválasztasnak tu-
lajdonkeppen ez az egyik neu-
ralgikus pontja. A vagyak é» 
az elképzelések kerülnek 
szembe a társadalom jogos 
igényével. A felvilágosító 
munkának éppen ezért — 
mondta dr. Petrik István — 
az a legfontosabb célja, hogy 
a szülőket segítse döntésük-
ben a már említett okok 
mia t t 

Az első előadást A pálya-
választás es szakmunkáskér. 

lyaválasztási Intézet igazga- d é 3 időszerű feladatai cím-
tója köszöntötte az ünnepé- m e l Pápai Béla, a Munka, 
lyes megnyitón megjelente- ugyj Minisztérium főosztály, 
ket, közöttük Papdi Józsefet, a vezetője tartotta, 
megyei, dr. Csonka Istvánt. 
a városi pártbizottság osz-
tályvezetőjét. Banyainé dr. 
Birkás Máriát, a városi ta-
nács elnökhelyetteset, dr. 
Ágoston Józsefet, az. SZMT 
vezető titkárát, Kulcsár Pé-
tert, a megyei KISZ-bizott-
ság titkárát és Űsz Károlyt, 
a Hazafias Népfront megyei 
bizottságának titkárhelyette-
sét. 

Megnyitót dr. Petrik Ist-
ván, a megyei tanács elnök-
helyettese mondott. 

A tudományos, technikai 
forradalom korában 
ami törvényszerűen 

Egy-egy fiata] kiképzése 
igen sok pénzbe kerül. Ha a 
szakképzett ember elhagyja a 
pályáját, ez az. ősszeg kárba 
megy. Társadalmi méretek-
ben a pulyakorrekciók jelen-
tős veszlesseggel járnak. A 
pályaorientáció — hogy min-
denki a személyiségének, te-
hetségének megfelelő szak-
mát, hivatást valassza — 
ennek a ténynek a fényében 
kap különös jelentőséget. 
Üzemek, gyárak. intézmé-
nyek, pedagógusok. palyu-
valasztasi szakemberek ősz-

előnk. szehangolt. még tartalmasabb 
együtt munkájára van "ükség ah-

jár azzal, hogy s'zámos szak- hoz. hogy ez a munka iga-
ma elljal, ű j születik helyet- zán eredményes lehessen 


