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Ülést tartott a Szeged 
Városi Pártbizottság 

tartalékai. Az iskolai élet-
ben a jól működő pártszer-
vezet igen nagy erőt képvi-
sel, es. jelentős segítséget 
tud adni a tantestületnek is, 
a vezetésnek is. A középfo-
kú oktatási intézmények 
pártbizottsága képviseleté-
ben Fekete Zoltán kér t szót. 
Elmondta: a káderképzés-
ben a nők eleve hát rány-
ban vannak, minthogy csa-
ládi hivatásuk gyakorlása 
energiáik egy részét el-
emészti. A pályázati rend-

Miként valósulnak meg a 
káderpolitikai elvek a köz-

A vezetői kinevezések 1974 
óta meghatározott időre 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bi-
zottsága tegnap délután tartot ta soros ülését a Komócsin 
Zoltán téri pártszékházban, Fraknóy Gábor t i tkár elnökle-
tével. A testület elsőként megtárgyalta a Jelentés a párt 
káderpolitikai elvei megvalósulásának tapasztalatairól a 
közoktatási intézményekben című napirendet. Az írásban 
kiküldött jelentéshez a téma előadója, Schmidt József t i t -
ká r fűzött szóbeli kiegészítést, ma jd élénk vi ta követke-
zett, melyben hatan tettek fel kérdéseket és tizenegyen 
kértek szót 

A pártbizottság a feladatokról határozatot hozott. 
A továbbiakban a testület a Jelentés az MSZMP Köz-

ponti Bizottsága 1987. június 23-j a tagkönyvcserére vonat-
kozó határozata végrehajtásáról és politikai tapasztalatai-
ról; javaslat a helyi feladatokra című témát vitatta 
meg, Oláh Miklós t i tkár előterjesztésében. A pártbizottság szerről szólva, az öncélúsá 
határozatában megfogalmazta a városi pártszervek és got bírál ta: akkor jó, ha 
pártszervezetek fe lada ta i t megerősíti az a lkalmas ve-

Végül a pártbizottság meghallgatta és egyetértéssel zetőket, s lehetetlenné teszi 
hagyta jóvá a Székely Sándor első t i tkár ál tal adott tá- a lkalmatlanok érvényesülé-
jékoztatást a két pártbizottsági ülés között végzett mun- sét. Az ú j folyamatokat erő-
káról. síteni kell, de évszázados 

beidegződéseket évek alatt 
nem lehet merőben megvál-
toztatni. Kiegészítésekkel já-
rul t hozzá az eszmecseréhez 
Valkusz Pálné, kifogásolva, 
hogy olyan tanári feladatok-
kal társult órakedvezmé-
nyek is szűnnek meg, ame-
lyek (például osztályfőnök) 
kulcsszerepet képeznek, a 
nevelésben. A túlóradíjak 
kifizethető nettó összege pe-
dig a jelenlegi helyzetben 
szinte komolytalan. Tóth 
Tamás a határozati javaslat 
kiigazítását kezdeményezte 
Berta Istvánné pedig a kö-
vetelményrendszer zavarait 
tet te szóvá, nevezetesen azt 
a szemléletet, hogy csak a 
továbbtanulás szempontjából 
fontos tárgyaknak van be-
csülete a tanulási folyamat-
ban. Szeged középiskolai fej-
lesztési helyzetét és lehető-
ségeit ismertette Csonka 
István, és a testület segítsé-
gét kérte az átmeneti fe-
szültségek levezetéséhez, s 
egyúttal bírálta a vezetők 

oktatási intézményekben? — szólnak, de a megbízatások 
ezt vitatta elsőként a városi 
pártbizottság. A témáról szó-
Jó jelentés abból indul t ki, 
hogy a demográfiai válto-
zások és az. oktatáspolitikai 
célkitűzések megvalósulásá-

meghosszabbításánál leg-
több esetben liberális a gya-
korlat, kevés az érdemi vé-
lemény még a z irányító 
szervek és a pártszervek ré-
széről is. A tantestületeket 

nak eredményeként, jelentő- gyakran megosztja a véle-
sen bővült az intézményhá-
lózat és növekedett a peda-
gógusok és a tanulók szá-
ma. A pedagógusok köz-
hangulatá t viszont erőtelje-
sen befolyásolta, hogy az 
oktatáskorszerűsítés feltéte-

ménynyilvánítás kötelessége, 
s helyenként a „meggyőzés" 
elítélendő módszerei is meg-
jelentek. A pártszervek köz-
reműködése sem minden 
esetben vall következetes-
ségre: tartózkodnak o lykora 

lei nem voltak összhangban d ö n t é s felelősségétől, de élő-
it döntésekkel, & az értelmi-
ségi munka anyagi és erköl-
csi megbecsülése elégtelen. 
Szegeden több mint 3 ezer. 

fordul elnéző magatartás, 
vagy túlzott lojalitás is. A 
pályázati rendszerrel kedve-

a vonzáskörzetébe tartozó 2s folyamat indult el, mert 
községekben félezer pedagó-
gus dolgozik, s körükben 
erőteljesen nő a fiatalok és eoeszseges kadercserekre, 

nagyobb lehetőséget kinál az 

a nők aránya. Szeged erős 
vonzást gyakorol az értel-
miségre. így az oktatási in-
tézmények káderutánpótlása 
biztosított. Az intézmények-
100-120 pályakezdőt alkal-
maznak évente. A megürese-
dett állások betöltésének ál-
ta lános módja a pályázat. 
Az iskolák belső ér tékrend-
jének érvényesülésében fe-
szültséget okoz, hogy a je-
lenlegi' szabályok mia t t a 
pályára bizonyítottan a l -
kalmatlan, a követelménye-
ket nem teljesítő munkatár -
sak más terüle t re irányítása 
szinte megoldhatatlan fel-
a d a t 

A pedagóguspálya anyagi 
elismerésében az 1984. évi 
központi béremelés és egyéb 
bérintézkedések csökkentet-
ték a szakma bérelmaradá-
s á t de legtöbb helyen nem 
vállalták fel a végzett mun-

jobb kiválasztásra, a kollek-
tív megítélésre. 

Mucsi Ferencné gyakorla-
ti tapasztalatokkal egészítet-
te ki a jelentést, hangsú-
lyozva a pedagógus-tovább-
kepzes jó xormái moist kez-
denek kialakulni. Szegeden 
jó módszernek: bizonyult az 
iskolák közötti tapasztalat-
cserék rendszere. A tantes-
tületi munkamegosztás 
arányta lan; a középgenerá-
ció túlterhelt; a helyettesí-
tés és a túlórázás nem ka-
pós az adóteher miatt . A 
vezetők kiválasztásának, a 
pályázatok elbírálásának 
menetét rövidíteni kellene, 
mer t tartósan leköti az e l já -
rás a tantestületeket. Tóth né 
Hodur Cecília k i fe j te l te a 
vi tában: a család ma m á r 
inkább gazdasági közösség, 
min t társadalmi, s a neve-
lés teljes egészében az ÍSF 
kólára marad. Ilyen maxi-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Marjai Józsel 
Moszkvába 

utazott 
Marjai József, a Minisz-

tertanács elnökhelyettese, 
kereskedelmi miniszter, ha-
zánk állandó KGST-képvi-
selője hétfőn Moszkvába 
utazott, ahol részt vesz a 
KGST V. B. 127. ülésén. 

A TOT napirendjén 
Szabó István elnökletével a termelőszövetkezetek gaz-

hétfőn Budapesten ülést tar- dálkodásában az elmúlt 
tott a Termelőszövetkezetek évekhez képest nincs lénye-
Országos Tanácsa. A testület ges javulás; tavaly sem si-
a mezőgazdasági szövetkeze- került a népgazdasági terv-
iek elmúlt évi munkájá t , ben elhatározott célokai 
gazdálkodásuk helyzetét ér- mindenben elérni, összessé-
tékelte, és az üzemek előtt gében ugyan mintegy 7 szá-
álló legfontosabb tennivaló- zalékkal növekedett a terme-
kat tárgyalta meg. lési érték, á m ez elsősorban 

Lehoczki Mihály, a TOT az alaptevékenységen kívüli, 
főtitkárhelyettese, az írásos úgynevezett kiegészítő mun-
beszámolóhoz fűzött szóbeli kák bevételeinek kö-
kiegészítésében elmondotta: szönhető. 

Technológiai váltás 
Az elmúlt középtávú terv-

időszak legnagyobb szegedi 
beruházása a szalámigyár 
rekonstrukciója volt. Nagy-
ságrendjében talán legin-
kább ehhez hasonlítható az 
a technológiai átalakítás, 
amely a Szegedi Texti lmű-
vekben mostanában kezdő-
dött el. 

A Budaprint nagyvállalat 
— amelynek egyik egysége 
a szegedi gyár — tavaly 5,3 
milliárd forintnyi árbevé-
telre tett szert. Több mint 1 
milliárd forint értékben 
konvertibilis valutáért kel-
tek el termékei, a rubelel-
számolású expor t juk is túl-
haladta a 800 millió forin-
tos értéket. Jól sikerült az 
1987-es év, hiszen több mint 
5 százalékkal sikerült el-
adásaikat bővíteniük a tő-
kés országokban. Azonban 
már kénytelenek voltak be-
látni, hogy keskeny szöve-
teik hosszú távon nehezen 
értékesíthetőek, a jobb mi-
nőséghez pedig korszerűbb 
gépek kellenek, régebbi ter-
melőeszközeiknél. 

A Budaprint összesen 
8200 dolgozójából 2290-en 
Szegeden jelentkeznek na -
ponta munkára . Ebből t a -

ka minősége szerinti diffe- máljs elvárásnak p^jg nem 
renciálást 

Megállapította a jelentés, 
hogy az oktatási intézmé-
nyek vezető gárdája stabil 
és szakmailag is, politikailag 
is. erkölcsileg is megfelel a 
társadalmi elvárásnak. A 
helyettesek körében maga-
sabb a nők és a fiatalok 

tud megfelelni. Az alsó fo-
kú oktatási pártbizottság 
képviseletében Bárdos Ká-
rolyné szólalt fel, hangsú-
lyozva, hogy az iskolában a 
társadalmi kapcsolatok szer-
vezését is e l kell ismerni 
vezetői feladatnak, s a veze-
tőnek kötelességei vannak 

képviselete. A vezetők több- az iskola belső társadalmi 
sége határozottan törekszik 
a káderpolitikai elvek be-
tar tására. a kádermunka de-
mokratizálására. De még 
ma is szokásos a hibák ud-
varias elhallaatása. a de-
mokratikus fórumok véle-
ményének lebecsülése és a 

életében is. Közel fél évszá-
zados pedagógiai tanulságok 
bir tokában mondta el véle-
ményét Fontot Sándor, meg-
említve, hogy csak gyermek-
szeretettel élő emberek ké-
pesek a pedagógushivatásra, 
s csak ezzel a töltettel lesz 

formális megoldások kere- sikerélményük. A pályázati 
sése. Az egvüttműködést a rendszer nyitottságát szor-
kádermunkában is zavar ja galmazta, és aláhúzta a csa-
esetenként az őszinteség hi- Iád és az iskjola jobb sza-
ánya. a beosztotti függőség, reposztásának fontosságát A 
a demokratizmus m e g é r t é - túlterhelésben kimerülnek a 
se vagy a bátorság hiánya, nevelők szellemi és érzelmi 

Nagyberuházás az olajmezőn 

Zala megyében, a nagylengycli szénhidrogénmező jelentós 
részén, Bázakerettyc térségében, a másodlagos művelést 
elősegítő beruházás folyik. Ennek lényege az, hogy szén-
dioxid-gáz bcsajtólásával olyan nyomásviszonyokat tudnak 
létrehozni, amellyel további nagy mennyiségű olajat lehet 
a felszínre hozni. A több miliárd forintba kerülő 
nagyberuházás a számítások szerint 15 éven belül több-
szörösen megtérül. Az így felszínre hozott olaj a Gellcn-
Iiáza közelében levő főgyűjtő- és elosztóállomásról kerül 
majd a finomítókba. A munkák befejezése után — szep-
temberben — megkezdik az olaj másodlagos kitermelését, 
A képen: Fodor János egy újonnan épült 2 ezer köbmé-

teres tartály szerelvényeit ellenőrzi 

Ián már logikusan követ-
kezik, hogy a vállalati fe j -
lesztésből jelentős rész er-
re a gyárra jut. A követke-
ző időszakban mintegy 20-
23 ezer négyzetméterrel 
csökken majd a szövetter-
melés. de ez a késztermék 
lényegesen jobb minőségű 
lesz a korábban innen el-
szállítottnál. A fejlesztést 
1987 és 1992 között ha j t -
ják végre. Közben — az 
előzetes számítások szerint 
— lényegesen javul a jöve-
delmezőség. A kevésbé ha-
tékony tevékenységet foko-
zatosan a lak í t ják át. A fel-
szabaduló eszközöket a meg-
újuló termelésben kamatoz-
tat ják. Lényegesen nő a mo-
dernebb gépekkel a terme-
lékenység is, így kompenzál-
ni tud ják végre a régóta 
gondot jelentő létszámfo-
gyást. 

A vállalat szövőgépeinek 
mintegy 30 százalékát se-
lejtezik le a rekonstrukció 
során. Ezentúl előtérbe ke-
rül a méret tar tó technoló-
gia. Elektronikus, lézerve-
zérlésű gépeket szereznek 
be. Megújul a nyomótechni-
ka is. A szaktudásigényes 
munkakul túrákban lát ja a 
Budaprint a jövőjét. A vi-
szonylag durvább fonalakat 
a sportcikkekhez sodorják, a 
f inom fonalak a puplin- és 
ballontermékek alapanyagai 
lesznek. Nagyobb termelé-
kenységűvé válik a tömeg-
cikkgyártás. 

A szegedi fonodában nő a 
f inomabb gyűrűsfQnalak 
aránya. A szövődébe nem-
csakhogy korszerűbb gépek 
kerülnek, hanem moderni-
zálják az előkészítő mű-
veleteket és nagy teljesít-
ményű gépeket ál l í tanak 
munkába a hurkolórészleg-
nél is. 

A Budaprint kikészítő-
üzemeiben csökkentik az á t -
futási időt, és az igényesebb 
mintázás technikai feltétele-
it teremtik meg. A számí-
tógépes irányítás gyors és 
precíz festékkészítést tesz 
ma jd lehetővé. Megoldják 
az ágyneműk var rásának 
automatizálását is. Megte-
remtik a kötött, hurkolt ter-
mékeik konfekcionálásának 
lehetőségét is. 

A beruházás első üteme 
már megindult. Ennek ke-
retében Szegeden automata 
bálabontók kezdtek dolgoz-
ni a fonoda előkészítő rész-
legében. Már működik az 
ú j rendszerű szövőgépek 
egy része is. Augusztustól 
várható az automata befű-
zök indulása, szeptembertől 
pedig az ú j írezök dolgoz-
nak. Ez az ütem 1989. első 
félévében fejeződik be, de 
már az idei év második 
félévében elindul a beruhá-
zás második üteme is. Köz-
ben a szövöde alkalmassá 
válik a műselyemtöl a fa r -
merszövetig tartó termék-
skála elkészítésére. 

A Budaprintnél a nagy-
arányú fejlesztés — előzetes 
számítások szerint — 5 év 
alatt megtérülhet. 

B. I. 

II lakosság áruellátása 
A Fogyasztók Országos Ta- húsipari készítmények vá-

nácsa — aktivistáinak bevo- lasztéka szegényes. Előfordul 
násával — februártól árf i- az is. hogyha a kiskereske-
gyelő szolgálatot működtet delmi egység a szabványtól 
A vizsgálódások során figye- eltérő húst nem veszi át. ak -
lemmel kísérik az áruellá- kor egész héten nem kap 
tást, az árképzést, az árfel- árut . Továbbra is tapasztal-
tüntetési gyakorlatot. ható, hogy az alacsonyabb 

Tapasztalataik szerint az árfekvésű termékek válasz-
elmúlt hetekben az élelmi- téka hiányos; az árfigyelők 
szer-ellátás országszerte ki- 5 z e r i n t például olcsóbb csir-
egyensúlyozott volt. A hús- k ^ e a n t k á n k a p . 
veti árucikkekből — sonka- . 
ból. tojásból — merfelelő vá- h a t 0 - v a S y c s a k drágább árút 
laszték állt a vásárlók ren- — zúzás, combos csirkeapró-
delkezésére. Nógrád megyé- Jékot — forgalmaznak, 
ben a 'kereslet csökkenése 
miatt e termékekből idősza- Változatlanul hiányos a 

, . . . .. , tartós fogyasztási cikkek vá-
kos arengedmenyt is adtak , a s z t é k a A k e r e s k e d e l m i 
az üzletek. Ellátási gondok vállalatok bíztak abban. 
mutatkoztak viszont a hús- hogy áprilisban nagyobb 
véti csokoládés töltelékáruk- ^ T l T y L t o v á b T b t 
ból. ugyanis a készletek ha- v ü | t a hiánycikkek köre : 
mar elfogytak, s nem érke- több megyében hiába keres-
zett utánpótlás a boltokba. n e k a vásárlók olcsóbb mosó-

gépét, kempingkerékpárt , la-
Változatlanul sok a panasz k a t o t . metszőollót. Videoton 

a tőkehúsok minőségére. A autórádiót. 


