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Segítség a családoknak 
A Csongrád Megyei Ta-

nács végrehaj tó bizottsága 
tegnap, kedden Szegeden 
ülésezett Petrik István, a 
megyei tanács elnökének ál-
talános helyettese vezetésé-
vel. A testület az előterjesz-
tések között több fontos kér-
désben döntött, majd megvi-
tatta és elfogadta a kiszom-
bori nagyközségi közös ta-
nács végrehajtó bizottsága 
munkájáról szóló beszámo-
lót. A nagyközségi célok 
megvalósítását a lakosság az 
elmúlt négy esztendőben 
több mint 16 millió forint 
társadalmi munkával támo-
gatta. Az alapellátás szín-
vonala emelkedett, legjobban 
a bolti élelmiszerek forgal-
ma növekedett, javult a kí-
nálat. A nagyközségben és a 
két társközségben, Ferenc-
szálláson és Klárafalván 58 
kisiparos dolgozik, és sajnos 
a hiányszakmák aránya nö-
vekszik. A lakosság száma 
1982 és 1986 között 222-vel 
csökkent, és ez a „fogyás" 
magasabb, mint a települé-
seinkre jellemző megyei á t -
lag. A végrehaj tó bizott-
ság megállapította, hogy a 
magánerős lakásépítést a 
helyi tanács telek-előkészí-
téssel megfelelően támogat-
ja. Remélhetőleg Kiszombor 
vonzása azért is növekedhet, 
mer t megkezdték a vezetékes 
gáz építését. A helyi tanács 
vb irányító tevékenységének 
értékelése során a testület az 
egészségügyi alapellátástól 
kezdve a műemlékvédelemig 
számos fontos kérdést mérle-
gelt. Kiszombor azon ri tka 
településekhez tartozik, ahol 
nagyon sok az értékes, de 
romos műemlék. A helybe-
liek sa já t erőből a felúj í tás t 
nem tudják megoldani, ezért 
többek között számítanak a 
régi épületeket bérlő válla-
latok anyagi támogatására 
is. A testület megállapította: 
a kiszombori végrehaj tó bi-
zottság munká ja eredményes 
volt az elmúlt esztendőkben, 
jól szervezte az ágazati cé-
lok helyi megvalósítását, a 
lakosság mozgósításával elő-
segítette a községpolitikai 
célok és fejlesztési elképze-
lések teljesítését — ezért az 
elismerését fejezi ki. 

. A vb tájékozódott az 1985-
ös pénzügyi hiány miat t 
veszteségrendezett termelő-
szövetkezetek helyzetéről. (E 
témára lapunkban még visz-
sza térünk.) 

Képet kapott a végrehaj tó 
bizottság a családvédelem 

Tudósítás a megyei tanács 

vb üléséről 

megyei helyzetéről, s a leg-
sürgetőbb feladatokról. A 
családok helyzetének sokol-
dalú javítását több helyi ha-
tározat célul tűzte ki. Az el-
múlt öt esztendő alat t össze-
hangoltabbá váltak az állami 
és társadalmi erőfeszítések. 
Lényegesen nagyobb a taná-
csok szerepe a családpolitiká-
ban. Ugyanakkor a fokozódó 
erőfeszítések ellenére sem 
történt jelentősebb javulás a 
deviáns jelenségek vissza-
szorításában. A testület meg-
állapította, hogy a családpo-
litikával való foglalkozás 
nemcsak néhány intézmény, 
szervezet, fórum, hanem az 
egész társadalom feladata. A 
végrehaj tó bizottság át tekin-
tette azokat a területeket, 
amelyeken segítségnyújtással 
támogatni tud ja a családo-
kat. A legfontosabb kérdés a 
lakáshelyzet. A lakásépítés-
ben szűkebb pát r iánk a leg-
eredményesebb megyék közé 
tartozik. Örvendetes, hogy a 
felgyorsult lakáscserék is az 
otthonteremtők helyzetét j a -
ví t ják. A VI. ötéves tervidő-
szakban a bölcsődei hálózat 
515-tel, az óvodai 2442 hely-
lyel bővült. Mivel a születé-
sek arányszáma csökkent, ez 
a beruházás kielégíti a szük-
ségleteket. Az általános is-
kolai tanterem fejlesztésével 
sikerült megnyugtatóan biz-
tosítani a zavartalan alap-
szintű oktatást. A tanulók 
több mint fele napközis el-
látásban részesül. Az állami 
gondozottak és a családban 
átmenetileg nem nevelhető 
gyerekek elhelyezésére 715 
intézeti hely áll rendelkezés-
re. A többségében korszerűt-
len intézmények kihasznált-
sága 69 százalékos. A súlyo-
san fogyatékos kicsinyek 
gondozását az ú j százhelyes 
szegedi egészségügyi gyerek-
otthon is garantál ja . A jö-
vőben növelni kellene a di-
ákétkeztetés lehetőségeit, s 
továbbfejleszteni — az is-
kola ú t j án adható — a szo-
ciális támogatási rendszert. 

A családok helyzetével 
összefüggésben a végrehaj tő 
bizottság felmérte a keres-
kedelmi ellátás és szolgálta-

tások körét. Megállapította, 
hogy a gyermekruházati cik-
kek árszínvonalának növeke-
dése 10—30 százalékkal ha-
ladta meg a felnőttekét. Nem 
javult az iparcikkek kínála-
ta, továbbra is kevés az 
olcsó termék. A kereskede-
lemnek a családok helyzetét 
könnyítő szerepe nem kielé-
gítő. 

A családsegítésnek fontos 
területen a betegellátás, a 
helyes életmód megválasztá-
sa. Az iskolai, szakorvosi 
vizsgálatok a r r a utalnak, 
hogy a betegséget előidéző 
okok a nem megfelelő, illet-
ve a káros életvitel következ-
tében korán kialakulnak, 
Gondot okoz, hogy a túlmun-
kák következtében a szülők 
túlterheltek, keveset foglal-
koznak gyerekeikkel, és ez a 
családi élet érzelmi elsivá-
rosodasához vezet. Ezt az el-
sivárosodást az iskolák a kü-
lönböző akciókkal nem tud-
ják ellensúlyozni. Bár a tan-
tervek a lapján 3—8. osztá-
lyokban két-hét órát fordíta-
nak a családot, 3—6 órát a 
helyes erkölcsi magatar tást 
érintő témákra. Ebben a tö-
rekvésükben az iskolákat 
segítik az egészségügyi in-
tézmények, a nevelési ta-
nácsadók és a vöröskeresztes 
szervezetek is. 

A végrehaj tó bizottság fog-
lalkozott a családvédelemnel 
felbukkanó deviáns jelensé-
gekkel, így az alkoholizmus-
sal, narkomániával . Becslé-
sek szerint szűkebb pátr i -
ánkban 25 ezerre tehető az 
alkoholisták száma. 1985-
ben 3200 nyilvántartott iszá-
kost gondoztak. Sajnos egyre 
több gyerek kerül veszélyez-
tetett helyzetbe a szülők al-
koholizálása miatt. Az ita-
lozás mellett egyelőre még 
felbecsülhetetlen veszély-
ként jelentkezik a drogozás, 
a kábítószerek fogyasztása. 
Országos kísérletként Szege-
den hamarosan megkezdi 
működését a drogambulan-
cia, amely az eddigi egész-
ségügyi erőfeszítéseknél szé-
lesebb körben foglalkozik a 
gyógyítással és a rehabili tá-
cióval. 

Sikeres turné 
Kedden hazaérkezett há-

rom hónapos észak-amerikai 
turnéjáról a Magyar Állami 
Népi Együttes: a magyar 
folklór legkiemelkedőbb tá r -
sulatának tánckara, zene-
kara , énekkara és népzenei 
együttese január 7. és ápri-
lis 7. között az Amerikai 
Egyesült Államok és Kana-
da 60 nagyvárosában, egye-
temi székhelyén és kul turá-
lis cent rumában lépetti a 
közönség elé. 

A Magyar Állami Népi 
Együttes három esztendő el-
teltével vett részt nagysza-
bású turnén az amerikai 
kontinens két nagy országa-

Áz üzleti ármunkáról 
A bolti ármunkáról , az 

üzletvezetők árkialakítási 
;:yakorlatának tapasztala-
tairól saj tótájékoztatót t a r -
tottak kedden, a Belkeres-
kedelmi Minisztériumban. 
Elmondották, hogy a ko-
rábbiakhoz képest lényege-
sen megnövekedett az üzlet-
vezetők döntési szabadsága 
az á rak kialakításában, kü-
lönösen a szerződéses, jö-
vedelemérdekeltségű és a 
magánüzletekben, amelyek-
ből jelenleg mintegy 42 
ezer van az országban, A 
vásárlók tapasztalhat ják, 
t-inav nwJAnn n bnltnkhnn m. 

úgynevezett szabadáras ter-
mékek árai gyakran eltér-
nek — s többnyire felfelé 
— az egyéb üzletekben meg-
szokottól. Pedig — hangsú-
lyozták a tájékoztatón — 
ugyanazok a szabályok vo-
natkoznak az árkalkuláció-
ban önállóan döntő üzlet-
vezetőkre. tulajdonosokra is, 
mint egy kereskedelmi vál-
lalat vezetőjére. Azaz, az 
á ra t a beszerzési, illetve ke-
reskedelmi ráfordí tásnak, a 
használati ér téknek és a 
kereslet-kínálat alakulásá-
nak megfelelően kell meg-
határozni. 

Lázár György 
fogadia 

Pavol Bahylt 
Lázár György, a Minisz-

tertanács elnöke kedden a 
Parlamentben fogadta Pavol 
Bahylt, a szlovák kormány 
elnökhelyettesét, a szlovák 
tervbizottság elnökét. 

A szívélyes, elvtársi légkö-
rű megbeszélésen részt vett 
Maróthy László, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese. 

Sajtóértekezlet 
a világűrből 

Harminc év múlva na-
gyobb létszámúak lesznek az 
űrutazások, különböző tudo-
mányágak szakértői vesznek 
majd részt bennük. Külön-
válik az űrha jóka t irányító 
és a kutatásokat végző sze-
mélyzet. A tudósokat első-
sorban a szakosított űrlabo-
ratóriumok fogják kiszol-
gálni — így nyilatkozott hét-
fői sajtóértekezletén J u r i j 
Romanyenko és Alekszandr 
Lavejkin, a Mir űrállomás 
két lakója. Az űrhajósok a 
közvetlen összeköttetés 
igénybevételével válaszoltak 
a Szovjetunió űrrepülés-
irányitó központjában helyet 
foglaló újságírók kérdéseire. 

Tavaszi szakkiállítások 
a BNV területén 

Kedden öt tavaszi szakki-
állítás nyitotta meg kapui t 
a kőbányai vásárvárosban. 
Az. Agromasexpo nemzetkö-
zi mezőgazdasági és élelmi-
szeripari gep- és műszerki-
állitásra, a Hungaroplast 
műanyag- és gumiipari ki-
állításra, a Limexpo köny-
nyűipari gépkiállításra, a 
Mipel elektronikai, vala-
mint a Securex munkavé-
delmi és biztonságtechnikai 
kiállí tásra 20 országból é s 
Nyugat-Berlinből érkeztek 
vállalatok, hogy bemutassák 
kínálatukat. 

A szakkiállí tásokat Kapo-
lyi László ipari miniszter 
nyitotta meg. Elmondotta: 
nehéz időszak előtt áll a 
magyar ipar, olyan fontos 
feladatokat kell megoldania, 
mint a termelés hatékony-
ságának jelentős javítása, a 
műszaki haladás számottevő 
gyorsítása, a fej lődés élén-
kítése. Az ipar teljesítőké-
pességének növelése elsősor-
ban attól függ, hogy milyen 
mértékben sikerül biztosíta-
ni az exportot is elősegítő, 
szelektív fejlesztést. Ennek 
feltétele, hogy a vállalatok 
folyamatosan figyelemmel 
kisérjék a világgazdaság 
összefüggéseit, kihasználják 
?. KGST-integráció ú j lehe-
tőségeit és a korábbinál erő-
teljesebben kapcsolódjanak 
be a nemzetközi munka-
megosztásba. Az ipar i rányí-

tás lendületet kíván adni a 
külföldi vállalatokkal kiala-
kított kapcsolatok fejleszté-
sének, a kooperációk bőví-
tésének. Fontos törekvés, 
hogy a sikeres kooperációk, 
magasabb szintű gazdasági 
társulásokká a lakul janak át, 
amelyek a korszerű techno-
lógiák nemzetközi á ramlásá t 
is lehetővé teszik. Mindeh-
hez hasznos fórumot t e rem-
tenek a szakkiállítások, ame-
lyek a szakemberek közti 
párbeszéd szélesítésének, ú j 
együttműködési lehetőségek 
feltárásának a színhelye is. 

Három szakkiállí táson 
nagydíjjal, illetve kiállítási 
dí j jal jutalmazták a magyar 
vállalatok legsikeresebb ter-
mékeit. Az Agromasexpon 
nagydijat kapott az Agrogép 
egyetemes tartálykocsicsa-
ládja, az Észak-magyaror-
szági Vegyimüvek új , kor-
szerű atkaölő szere, a Szol-
noki Mezőgép aprómag-be-
takari tó adaptere. A Hun-
garoplast szakkiállí tás 
nagydí jas termékei: a Ma-
gyar Viscosagyar Danamid 
granulá tuma é s a Nitroké-
mia ipartelepek Polikon 
gyantái. A Securex szakki-
állításon a Pécsi Bőrgyár 
Higi munkavédelmi, ser tés-
kesztyűbőrét ju ta lmazták 
nagydíj jal . A három szakki-
állításon emelett 11 kiállí-
tási d í ja t is odaítéltek. 

(MTI) 

Áz amerikai nagykövet 
látogatása Szegeden 

Az Amerikai Egyesült Ál-
lamok budapesti nagykövete. 
Maik Palmer, aki az elmúlt 
év végén foglalta el hivata-
lát, vidéki látogatásai sorá-
ban Miskolc után másod-
szorra tegnap Szegedre láto-
gatott, kíséretében Csaba 
Chikes-szel, a követség s a j -
tó- és kul turá l is tanácsosá-
val. A vendégeket délelőtt 
fogadta Szabó Sándor, a me-
gyei pártbizottság első t i t -
kára. A megbeszélésen — 
melyen részt vet t Szabó Já-
nosné, a megyei tanács el-
nökhelyettese — a nagykö-
v e t tájékozódott Csongrtíd 
megye társadalmi, gazdasági, 
kulturál is életéről. Szabó 
Sándor tájékoztatója után a z 
együttműködési lehetőségek-
ről főként a tudományos 
kapcsolatok erősítéséről cse-
rél tek véleményt a talál-
kozó résztvevői. 

A program a megyei nép-
front székházában folytató-
dott, ahol Nagy István me-
gyei népfrontelnökkel és 
Molnár Sándor t i tkárra l ta-
lálkozott Mark Palmer, s fő-
ként a népfrontbizottságok-
nak a helyi politikában föl-
vállalt szerepéről érdeklő-
dött. 

A kora délutáni ó rákban 
a nagykövet, aki t Müller 
Józsefné, a városi tanács 
elnökhelyettese kísért — 
Szegeddel ismerkedett. Vé-
gigsétált a Kárász utcán, 
betért a Kass Galériába, s a 
Szegedi Nemzeti Színházba. 
Ott Sándor János főrendező 
kalauzolta. Mark Palmer a 
nézőtér lá.ttán őszinte el-
ragadtatásának adott hangot, 
s a vendégkönyvbe azt irta: 
..Valószínűleg ez a legszehb 

színház, amit valaha láttam. 
Szívesen nézném i t t amer i -
kai társulatok vendégszerep-
lesét." Rövid orgonabemuta-
to. majd — Hajdú Géza 
igazgatóhelyettes kalauzolá-
sával — a Somogyi Könyv-
tár megtekintése után a 
Szegedi Biológiai Központba 
látogatott az amerikai nagy-
követ, aki t Alföldi Lajos 
főigazgató ismertetett meg 
az intézményben folyó t u -
dományos munkával . A kora 
esti órákat az orvosegyete-
men töltötte Mark Palmer. 
Ott Szilárd János rektorral 

találkozott, s cserélt véle-
ményt a tudományos együtt-
működésről, az angol nyelvű 
hallgatóképzésről. 

¡Ma a szegedi felsőoktatás 
többi intézményébe látogat 
a nagykövet. Találkozik a 
j'ATE és a tanárképző fő-
iskola vezetőivel, megismer-
kedik az angol tanszéken 
folyó oktatómunkával. s 
részt vesz,megnyitót monda 
ma kezdődő anglisztikai— 
amerikanisztikai napokon. A 
szegedi látogatás a Gabona-
termesztési Kutatóintézetben 
ér véget. 

Mark Palmer — képünkön középen — délben a tavaszí 
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