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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT 
SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 

Havi előfizetési díj: 43 forint 
Ára: 1.80 forint 

II közétkeztetés helyzete 
A Csongrád Megyei Ta-

nács Végrehajtó Bizottsága 
tegnap, kedden Szegeden 
Papdi József tanácselnök 
vezetésével ülésezett. Az 
előterjesztések között több 
fontos kérdésben döntött a 
testület, majd megvitatta és 
elfogadta az államigazgatá-
si korszerűsítési terv vég-
rehajtásáról szóló beszá-
molót. Lényeges előrelépés 
tör tént a testületi munka, 
valamint az irányítás f e j -
lesztésében. A népképvisele-
ti, önkormányzati jelleg 
fontosságát növelte az a 
tény, hogy emelkedett a 
végrehaj tó bizottságokra á t -
ruházott hatáskörök száma. 
Az intézkedési terv kiemel-
ten foglalkozott a tanácsi in-
format ika 

hogy a konyhákon meglop 
ják az előfizetőket. A körül-
mények nem higiénikusak, 
•néhány beszédes példa a 
különböző vizsgálatokból. 
A Sándorfa lva és Vidéke 
Afész — a Fecskefészek ven-
déglőjében — az ellenőrzés 
napján 469 gyermek és 161 
felnőtt részére készített ebé-
det. A diákok rizslevest és 
meggyszószos roládot kap-

korszerűsítésével,, tak, a felnőttek karalábéle-
és a számítástechnika alkal- vest és pásztortarhonyát 
mazásával. Egyszerűsödött ¡kolbásszal. Az ebéd már be-
az ügyintézés, jelenleg 18 fejeződött, de a kalkulációja 

Tudósítás a megyei tanács 
vb-üléséről 

bizottság elemezte a külön- logrammot használtak fel, 
böző ellenőrzések tanulsága- így 460 forintot „kiemeltek" 
it is. Általános jelenség, az előfizetők zsebéből. 

helyi tanács közvetlen me-
gyei irányítású, ezeken a te-
lepüléseken a lakosság 85 
százaléka él. A lakosságot 
ér intő hatósági ügyeket első 
fokon szinte kivétel nélkül 
helyben intézik. A kétszintű 
igazgatásra való át térés esz-
köze a helyi önállóság erő-
sítésének. Az eddigi tapasz-
talatok csak néhány hónapo-
sak, de ar ra már következ-
tetni lehet, hogy a nagyobb 
léptékű átszervezést csak a 
tanulságok elemzése a lapján 
célszerű végrehajtani . 

Szó volt a gyermek-, di-
ák - és munkahelyi étkezte-
tés helyzetéről is. Tavaly 
naponta közel 130 ezren ré-
szesültek a közétkeztetés ál-
dásából vagy átkából. 
Ugyanis ennek képe rendkí-
vül differenciált . A menza 
asztaláról hiányoznak az alapanyagot 
egészséges, korszerű táplál- amennyit nem 
kozás kellékei, a fehér jedús 
ételek és a gyümölcsök. S a j -
nos az árak állandóan emel-
kednek, az adagok pedig 
mennyiségileg és minőségi-
leg változatlanok marad-
nak. Legelfogadhatóbb a tö-
megétkeztetés ott, ahol az 
intézmények, vállalatok 
dolgozói a sa já t konyha főzt-

és az anyagkivételezés nem 
volt elkészítve. Az ellenőrök 
kifogásolták azt is, hogy a 
húst nem mosták. A Csong-
rád Megyei Vendéglátó Vál-
lalat szegedi koordinált 
konyhájában 35 kg mirelit 
tök helyett 28-at használtak 
fel, így 179 for int ér tékben 
megkárosították a vásárló-
kat. Három hónap alatt .66 
kg főzőtököt loptak el az 
előfizetőktől, amelynek ér té-
ke 1700 forint. Mireli t zöld-
babból 40 kg-ot tüntet tek el, 
1757 forint ér tékben. A virs-
li állott volt, s a kiküldött 
ételékről szállítójegyzéket 
nem készítettek. A másik 
történetnek is főszereplője a 
megyei vendéglátó vállalat, 
színhely az Aköv kony-
hája. A tejbegriz és tejbe-
rizsnél olyan mennyiségű 

kalkuláltak, 
használtak 

fel. A vásárlói megkárosítás 
mértéke elérte az 50 száza-
lékot. A mélyhűtőben együtt 
tárol ták a tej termékéket , a 
nyers húst és a maradékot. 
A kézmosó piszkos volt, a 
szappant „nem ismerik". A 
postaigazgatóság üzemi 
konyháján a megyei vendég-
látó szakácsai 24 kiló mar -

jából ehetnek. A végrehaj tó harostélyos helyett 22,4 k i -

A gyermek- és diákétkez-
tetésnél néhány gond ismét-
lődik. Az anyagtelnasznalas 
nem ellenőrizhető, mer t a 
kötelezően előírt anyagvéte-
lezést nem készítik elő. 
•Egyes napköziotthonos 
konyhák a tőkehúsokat, hús-
készítményeket kiskereske-
delemtől fogyasztói áron 
szerzik be. A napközi ottho-
nok gazdasági vezetői n in -
csenek érdekelve, hogy mi-
nél olcsóbban vásárolják fel 
az alapanyagokat. 

Néhány információ a köz-
étkeztetés technikai feltéte-
leiről. Az elmúlt ké t év alatt 
a megyében a közétkeztetés 
beruházásaira 30 millió fo-
rintot, a rekonstrukciókra 
pedig 114 millió forintot köl-
töttek. Ennek eredménye, 
hogy a főzőkapacitás 10 ezer 
530 adaggal nőtt . Jobb len-
ne a helyzet — és ez a téma 
vi tá jában is kiderült —, ha 
a konyhai dolgozók maga-
sabb fizetést kapnának, s 
akkor a szakképzettek tábo-
ra is nagyobb lenne. Megvi-
ta t ták az egyetemisták men-
zahelyzetét is, a konyhafel-
újí tások időszakára az é t -
keztetés feltételeit meg kell 
teremteni . Határozatban 
döntött a testület arról is, 
hogy a fogyasztói érdeket a 
jövőben miképp lehet job-
ban megvédeni. 

A végrehaj tó bizottság tá-
jékozódott a Tisza megyei 
szakaszának hasznosítási le-
hetőségeiről. A testület 
egyetértett abban, hogy a 
hosszú távú fejlesztések ki -
dolgozásához részletes kon-
cepció szükséges és végül is 
a Tisza ügye nem egy megye 
ügye, csak összefogva lehel 
azokat a szép terveket meg-
valósítani, amelyek ismerte-
tésére még visszatérünk. 

Hungária-krónika 

Munkálatok — csöndben 
„Kívülről még most sincs munkálatokat immár egy 

nyoma, hogy az épületen hónapja a részvénytársaság 
kér-

dolgoznának" — állapították munkaszervezete i rányí t ja . v é n v t á r a a s á g eddigi 
meg a Régi Hungária Rész- Megjegyzendő, hogy az épí-
vénytársaság hétfői közgyű- tési engedély kiadása már 
lésén, melyen a vállalkozás csak napok kérdése; az Or-
jelenlegi helyzetét tárgyal- szágos Műemlékvédelmi Fel- m a l e já r t ; e pozíciót Daró-

ügyelőség hozzájárulása bi-

A gyűlésen személyi 
désekröl is szóltak. A rész-

meg-
bízott ügyvezető-igazgatója, 
Várkonyi Gellért mandá tu-

ták. 
Ez a mozdulatlanság zonyára nem vára t magára 

azonban nem más, mint jól sokáig. Augusztusban te-
ki fej lett látszat: a Délép hát a nagyobb bontások — 
ugyanis m á r jócskán fölvo- például a tetőszerkezet le-
nult, s megtörtént a hivata- vétele — is megkezdődhet-
lus munkaterüle t -á tadás is. nek. A Délép ezt lehetővé 
Ezzel párhuzamosan a mű- tevő nagy daru ja várhatóan 
emlék-felügyelőség elvégezte a jövő héten jelenik meg a 
a rekonstrukcióvaj j á ró é r - helyszínen, 
tékmentést is, melynek fon- A közgyűlés egyébiránt 
tosságát aligha kell külön jelentós tökeemelést is elha-
hangsúlyozni. A különféle tározott. Ennek indoka: a 
kisebb-nagyobb kovácsoltvas belépés i r án t mutatkozó 
tárgyak, gipszszobrok és igény, valamint hz, hogy a 
egyéb értékek biztonságos részvénytársaságnak nagy 
helyen vár ják, hogy a meg- szüksége van a pénzre. Az 
ú ju ló épületben ismét be- alaptöke eddig 116,5 millió 
tölthessék m a j d föladatukat , for int volt, ez 160 millióra 
Ezek történtek meg eddig — emelkedett . Jegyzésre szep-
meglehetős csöndben. S tember végéig van módja az 
hogy hol t a r t a dolog most? érdekel teknek; a jegyzett 

Megkezdődtek a födémki- összeg 30 százalékát kell be-
bontás, az alapföltárás mun- fizetni. A további hetven 
kái, nemkülönben a belső százalék sorsáról az október 
bontási tevékenységek is. A 28-i közgyűlés dönt m a j d . 

nyi István tölti be. Darányi 
István eddig a felügyelő bi-
zottság tagja volt; ezt a 
tisztséget ezentúl Timár 
László l á t ja el. 

F. Cs. 

Megnyílt Szegeden a pedagógusok 
nyári egyeteme 

Tegnap délelőtt a Szegedi 
Biológiai Központban sze-
rény, de ünnepélyes keretek 
között megnyílt a 'TIT 
XXV. Pedagógyii Nyári 
Egyeteme. A jubileumi ren-
dezvény elnökségében he-
lyet foglalt többek között 
Koncz János, a megyei 

a rendezvény igazgatójaként 
életműve jelentős fejezeté-
nek tekintheti ezt a fó ru-
m o t 

Szabó G. László értékelő 
szavait követően Ágoston 
György tar tot t előadást a 
neveléstudomány előtt á l ló 
feladatokról. Bevezetőjében 

pártbizottság t i tkára, Oláh elmondta, hogy a pedagógiai 
Miklós, a városi pártbizott- tudomány személyi állomá-
ság t i tkára, és Szabó G. nya kibővült, ú j oktalásku-
László. a megyei tanács el- t a tó intézmények és kutatu-
nökhelyettese, a bevezető si irányok születtek az el-
gondolatok előadója. múl t években, de még a 

Kissé szomorúan, a jövő szakma számára sincs kel-
iránt érzett aggodalommal lóén összefogva, hogy ha-
nézek körül az üres szék- zánkban milyen kiadványok 
sorok között, bár tudom, 
hogy nem a pedagógusok 
érdeklődésében, hanem 
pénztárcájukban van hiány" 
— kezdte az előadó, ma jd 
huszonöt év rövid értékelé-
sére vállalkozott. 1964 óla 
szerves és kiemelkedően 

jelennek meg. 
Az iskolai nevelés szín-

vonala — köztudottan — 
folyamatosan esik, a neve-
lés össztársadalmi hatása 
nyugtalanító. Szaporodnak a 
társadalomellenes if júsági 
csoportok, megdöbbenve ta-

fontos része a várus tudó-,' pasztái hatjuk, hogy fasiszta, 
mányos életének ez a nyári fajgyűlölő csoportok js ala-
egyetem. A tanfo lyam 24 kul tak már. Dőreség volna 
kötetét a pedagógusok szét- ezért — hangsúlyozta az 
kapkodták, haszonnal fo r - előadó — a pedagógiát 
gat ják. Az előadók számára okolni, sokkal inkább kell 
írat lan szabály, kötelező er- gondolni a gazdasági nehéz-
kölcsi előírási volt a magas ségekre, a távlatvesztésre, 

az erkölcsi rendszer össze-
omlására. 

merce. 
A nyári egyetemet nem 

az éveket számlálva, hanem 
a ta r ta lmat nézve lehet ér-
tékelni — hangsúlyozta 
Szabó G. László. A tanfo-
lyam mondanivalója mindig 
összhangban volt a társada-
lom változásaival, így itt 
mindig a társadalomban el-
helyezkedett iskolával fog-
lalkoztak. Néhány nézet 
nem állta k i a gyakorlat 
próbáját , de megterméke-
nyítette a gondolatokat. A 
pedagógiai nyári egyetemei 
a szervezők a tapasztalatok 
átadási fó rumának tekintet-
ték, de néha hiányzott az 
igazi vita, éppen a sűrű 
program m i a t t 

Mindent összevetve, a 
TIT égisze a la t t pedagógiai 
tudományos műhely jött 
létre, nyaranta, Szegeden. 
Ezért köszönet illeti Apos-
toli György professzort, aki 

A tudománynak éppen a 
nehéz, zavar t helyzetben 
kell megőriznie józanságát. 

A neveléstudomány leg-
nagyobb gondja ma az, 
hogy nem rendelkezik reális 
iskolaelmélettel. Ezt az 
adósságot sürgősen le kell 
róni a halaszthatat lan elő-
relépés érdekében. Van 
ugyan néhány iskolafel fo-
gás, de az átfogó koncepció 
még nem készült el, s idő-
közben az iskola és a csa-
lád egymásra mutogat — a 
nevelés dolgában. Világosan 
kell látni, hogy a család 
nem idő hiányában képte-
len a színvonalas nevelés 
ellátására, hanem a képzet-
lenség miatt. Meg kell te-
há t vizsgálni: hogyan lehet-
ne fejleszteni a szülök ne-
velési képességeit, t ehá t a 
soron következő feladat a 
családpedagógia kidolgozása. 

Ez az t is jelenti, hogy az 
iskola nem sa já t í tha t ja ki a 
gyermeket, akinek nevelése 
és szocializálása elsősorban 
családi feladat, fönntar tva 
természetesen az iskolán 
belüli nevelés és oktatás 
ésszerű arányainak igényét. 

D. I. 

Durumbúza 

Megduplázzák a teriiletét 
A tegnap, kedden a kis-

kundorozsmai tanácsházán 
az Agrotricia GT és a Ga-
bonatermesztési Kutatóinté-
zet által szervezett országos 
durumbúza-tanácskozás épp 
e növény további térhódítá-
sát szolgálta. Prohászka Ot-
tó, a megyei Gabonaforgal-
mi és Malomipari Vállalat 
igazgatója elmondta, hogy 
az éghajlat i adottságok a 
délkeleti országrészben a 

legkedvezőbbek ¡ t du rumbú-
za termesztésére. 

Hangoztatták, a felméré-
sek szerint szükséges 20—25 
ezer hektár vetésterület ki-
alakuljon, e gondokon is ú r -
rá kell lenni. Ösztönzőleg 

az 1986-ban tele-
pült vetömagüzem garan-
táltan jó, és kellő mennyisé-
gű szaporítóanyagot kínál . 

T. Sz. I. 

Ülést tart az MSZMP 
Központi Bizottsága 

Amint arról m á r 
ban hír t adtunk, a 

koráb- elejei tapasztalatairól szóló 
Magyar jelentést, az 1989. évi fejlő-

dés fő irányaira, a gyüleke-
zési és az egyesülési jog sza-
bályozásának fő elveire, a 
Központi Bizottság, és a 
Politikai Bizottság káder-
hatásköri l is tájára, valamint 

hogy tárgyalja meg a nép- személyi kérdésekre vonat-
gazdaság fejlődésének év kozó javaslatokat. (MTI) 

Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának ülését 
július 13-ra összehívták. A 
Politikaj Bizottság javasol-
ja a Központi Bizottságnak, 

Grósz Károly 
az Egyesült Államokba látogat 

Grósz Károly, az MSZMP 
főti tkára, a kormány elnöke 
júl ius 19. és 28. között — az 
amerikai kormány meghívá-
sára — hivatalos látogatást 
tesz az Egyesült Államok-
ban. 

Ütja során találkozik 

A Minisztertanács elnöke 
Chicagóban kezdi meg láto-
ga tá sá t m a j d kaliforniai és 
New York-i program után 
érkezik a fővárosba. A 
program során lehetöséee 
nyílik a találkozásra az 
amerikai üzleti élet fontos 

Ronald Reagan elnökkel, személyiségeivel, a magvar 
George Bush alelnökkel, az —amerikai gazdasági kap-
amerikai kormány, valamint csolatokban szerepet iátszó 
a kongresszus mindkét háza 
több tagjával. A hivatalos 
megbeszélések témái között 
elsősorban a kétoldalú kap-
csolatok bővítése úi lehető-
ségeinek át tekintése és a vi-
lágpolitika legfontosabb kér -
dései szerepelnek. 

vállalatok vezetőivel. A ter -
vek szerint Grósz Károlv 
felkeresi a Nemzetközi Va-
lutaalap és a Világbank ve-
zetőit. Szerepel a program-
ban a magyar emigráció 
képviselőivel való találkozás 
is. (MTI) 


