
Jól kell intézni a lakosság 
ügyes-bajos dolgait 

Küldöttértekezlet a megyei Közalkalmazottak 
Szakszervezeténél 

Tegnap tartotta vezetőség-
választó küldöttértekezletét 
a Csongrád megyei Közal-
kalmazottak Szakszervezete 
Szegeden, a Juhász Gyula 
Művelődési Otthon nagyter-
mében. A tanácskozáson 
résztvett Török László, a 
Csongrád megy ei tanács vb 
elnöke, Ágoston József, az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának tagja, a párt-
bizottság osztályvezetője, dr. 
Varró Tibor, a Közalkalma-
zottak Szakszervezete Köz-
ponti Vezetőségének alelnö-
ke, Papp Gyula, a Szeged 
mj . városi tanács vb elnök-
helyettese, dr. Németh Lajos, 
az SZMT megbízott vezető 
titkára- A küldöttértekezle-
tet Eperjesi Júlia, a Közal-
kalmazottak Szakszervezete 
Központi Vezetőségének el-
nökségi tagja, a Szeged mj. 
városi tanács osztályvezetője 
üdvözölte. 

A tanácskozás ezután Han-
tos Mihálynak, a Csongrád 
megyei tanács vb elnökhe-
lyettesének, a Közalkalma-
zottak Szakszervezete megyei 
elnökének elnökletével foly-
tatta munkáját . Javaslatot 
tett a jelölő, mandátum- és 
szavazatszedő munkabizott-
ságok megválasztására, majd 
azok megkezdték tevékeny-
ségüket. 

Javuló ügyvitel 
Ezt követően Nagy Máté, 

a Közalkalmazottak Szak-
szervezete Csongrád megyei 
bizottságának t i tkára egészí-
tette ki a „Számvetés négy 
esztendőről" címmel kiadott, 
s a küldötteknek korábban 
már megküldött nyomtatott 
beszámolót a megyei választ-
mány több esztendei munká-
járól. A többi között hang-
súlyozta, hogy tovább javult 
ez államigazgatási szervek 
munkája , ügyviteli intézése, 
s ezt még tovább kell fokoz-
ni a jövőben is. A hatalmi 

szervek nevében csak jól le-
het intézni a lakosság ügyes-
bajos dolgait. Kitért a tár-
sadalombiztosítási szolgálta-
tások elemzésére is. Ebben a 
munkában ugyan kevés a jo-
gos panaszok száma, a nyug-
díjügyek intézésének gyorsa-
sága viszont még most is az 
országos átlag alatt van. Tá-
jékoztatta az előadó a kül-
döttértekezlet résztvevőit a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Csongrád megyei bi-
zottságának munkájáról. 
Mint pozitívumot hangsú-
lyozta, hogy az irányító 
munka is tovább fejlődött, 
s erre a jövőben is lehet épí-
teni. Mindig lényeges dolgok 
kerültek megtárgyalásra, s 
aszerint születtek a problé-
mát megoldó határozatok is. 
Beszélt a közétkeztetés kul-
turáltságának megjavításá-
ról, az államapparátusban 
dolgozó nők helytállásáról, 
közéleti tevékenységükről, a 
szakmai és politikai képzés 
helyes arányainak biztosítá-
sáról, a hivatali, ügyviteli 
munka további egyszerűsíté-
séről. 

Sok felszólalás 
a vitában 

A tanácskozás első részét 
Ürmös Ferencnek, a számvi-
teli bizottság elnökének be-
számolója a gazdasági hely-
zetről zárta. A beszámoló fe-
letti vitában felszólalt Ko-
vács László, az ÁFTH tech-
nikusa, dr. Juhász Antal, a 
Móra Ferenc Múzeum mun-
katársa, Horváth Mihály, a 
szabadtéri játékok igazgató-
helyettese, dr. Kosztolányi 
Gyula, a szegedi járásbíró-
ság tanácsvezető bírója, dr. 
Agócs László, a szentesi vá-
rosi tanács osztályvezetője, 
Fodor Pálné, a Somogyi 
Könyvtár csoportvezetője 
Katona István, a Szeged 
mj. városi tanács főelőadója, 

Megyei kellégmmi 
és sxakkSri 

kenferencle Szegeden 
Hogyan lehet tovább segí-

teni a középiskolai és szak-
munkástanuló intézetek 
KISZ-munkáját? 

Ezzel foglalkozott, erre ke-
resett választ a Csongrád 
megyei középiskolások és 
szakmunkástanulók I. me-
gyei konferenciája, melyet 
26 intézet kollégiumi diák-
tanácsainak mintegy 40 ve- , 
zetője részvételével rende-
zett meg a megyei KISZ-bi-
zottság iskolai osztálya Sze-
geden. Mészáros Júlia, a 
KISZ KB tagja, megyei kol-
légiumi szakfelügyelő beve-
zető referátumában elemez-
te a II. Országos Kollégiu-
mi Konferencia tavaly ápri-
lisban kiadott felhívásának 
pontjait, s többek között 
megállapította, megyénkben 
körülbelül az országos át-
lagnak megfelelően folyik a 
középiskolai és szakmunkás-
tanuló otthonok kollégium-
má válása, hiszen az öt 
szakmunkástanuló intézet-
ből egy, 21 középiskolai di-
ákotthonból pedig 18 szerez-
te már meg a kollégiumi cí-
met. A referátumot követő 
vitában számos ötlet, javas-
lat hangzott el. így többek 
között dr. Koncz János, a 
KISZ megyei bizottság titká-
ra a kollégiumi és iskolai 
KISZ-munka kapcsolatáról, 
a hagyományteremtés szere-
péről. annak felhasználásá-
ról beszélt a nevelő munká-
ban. 

Ugyancsak Szegeden bonyo-
lította le a megyei KISZ-bi-
zottság az I. megyei szakkö-
ri konferenciát. Ezen közel 
70 szakköri ti tkár és KISZ-
vezető vitatta meg, milyen 
eredményeket ért el a Csong-
rád megyei szakköri mozga-
lom a tavalyi debreceni or-
szágos konferencia óta. Me-

gyénkben 190 különféle szak-
kör működik 3200 taggal. Öl-

lé György, a KISZ megyei 
bizottságának munkatársa 
tartott vitaindító előadást. 
Kiss Ferenc, a Szegedi Ta-
nárképző Főiskola tanársegé-
de a szakkörök nevelési fel-
adatait elemezte. 

dr. Csányi Mátyás, a Csong-
rád megyei tanács osztályve-
zetője, Török László, a 
Csongrád megyei tanács vb 
elnöke. Dr. Varró Tibor tol-
mácsolta a Közalkalmazot-
tak Szakszervezete Központi 
Vezetősége, az Országos El-
nökség, valamint a Szakszer-
vezetek Csongrád megyei 
Tanácsa szívélyes üdvözletét. 
Átnyújtotta Eke Istvánnak, a 
Csongrád megyei tanács osz-
tályvezetőjének, a Közalkal-
mazottak Szakszervezete 
megyei bizottsága eddigi el-
nökhelyettesének a Szakszer-
vezeti Munkáért kitüntető 
jelvény arany fokozatát. 

Újjáválasztott 
vezetőség 

Nagy Máté válaszadása 
után történt meg a titkos 
szavazás, amelynek eredmé-
nyeként megválasztották a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Csongrád megyei bi-
zottsága 17 tagját. Ezt köve-
tően a bizottság megtartot-
ta első ülését, s megválasz-
totta az elnökséget, amely-
nek tagjai: Tombáez Imre, 
nyugdíjas, Nagy Máté, a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezete Csongrád megyei bi-
zottságának titkára, Ágoston 
Józsefné, a szakszervezet 
szervező titkára, Eperjesi 
Júlia, a Szeged mj. városi 
tanács, Eke István, dr. Csá-
nyi Mátyás, dr. Gyimesi De-
zső, a Csongrád megyei ta-
nács osztályvezetője, Fodor 
Pálné, a Somogyi Könyvtár 
csoportvezetője, Sallay Imre, 
a Szeged mj. városi tanács 
csoportvezetője, dr. Csicsák 
Erzsébet, a szegedi járási ta-
nács osztályvezetője, dr. La-
luska Pál, a Csongrád me-
gyei biróság tanácsvezető bí-
rója, Kovács László, az. ÁFTH 
technikusa, dr. Váradi Már-
ton, a Társadalombiztosítási 
Igazgatóság osztályvezetője. 
Csonka László, a KSH osz-
tályvezetője, dr. Balla Sán-
dor, a Szeged mj. városi ta-
nács osztályvezetője, Tóth 
Károly, a makói járási ta-
nács, Kéri Ferenc, a szente-
si járási tanács csoportveze-
tője. Az elnökség is megtar-
totta első ülését Elnökéül 
Tombáez Imre nyugdíjast, 
t i tkárául pedig ismét Nagy 
Mátét választotta meg. A 
számviteli bizottság elnöke 
ismét Ürmös Ferenc lett. 
Megválasztottak a Közalkal-
mazottak Szakszervezete VI. 
kongresszusára a 12 küldöt-
t e t az SZMT küldött köz-
gyűlésére pedig 10 tagú de-
legációt. 

Három nap mól 
az njabii 

A szegedi vízmércén teg-
nap óránként fél centiméte-
res áradást mértek a Ti-
szán. Az Alsó-tiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság leg-
utóbbi jelentése szerint to-
vábbra is fokozatos marad 
a vízszint emelkedése. Mint 
tegnap jelentették, Tokaj és 
Tiszafüred között van a har-
madik tiszai árhullám, s 
várhatóan Tiszafürednél a 
ma reggeli órákban tetőzik 
a folyó. 

A Bodrogról mérsékelt 
apadást jeleztek, viszont 
megnőtt a Maros vízszint-
je. Makónál másfél méteres 
az áradás. Az előrejelzések 
szerint a Maroson további 
áradás várható, hiszen az 
aradi vízmércén is még 
mindig áradást mérnek. 
Szegednél a Tisza vízszint-
jét most már csak a Maros 
befolyásolja, illetve a tiszai 
második árhullám vége is 
a folyóban van még. A vé-
dekezésben az Alsó-tiszavi-
déki Vízügyi Igazgatóság — 
mint várható jelenséget — 
számításba vette, hogy a 
harmadik tiszai árhullám és 

iva Szegedre ér 
árhflilám 

a Maros megnövekedett ára-
dása Szegednél találkozik 
össze. Ez esetben a víz-
szint erősen megközelíti a 
790 centiméteres magassá-
got, sőt 800 centiméter fölé 
is emelkedhet, amikor is-
mét elrendelik majd a har-
madfokú árvízvédelmi ké-
szültséget. 

Az eddigi becslések sze-
rint Csongrád megyében a 
Tisza-, valamint a Maros-
töltések mellett nem össze-
függően mintegy 1900 hol-
dat borít a szivárgásból 
eredő víz. Ennek levezeté-
séhez egyelőre nem is kez-
denek hozzá, mert némi el-
lennyomást biztosít az ára-
dó folyó erejével szemben. 

Az Alsó-tiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság szolgála-
tában továbbra is mintegy 
ezer főnyi az árvízvédelmi 
készültség, amely állandóan 
szolgálatban van. Tegnap 
20 gépkocsi, ugyanannyi fo-
gat. s mintegy 10 földmun-
kagép dolgozott a töltések 
különböző szakaszain. Rend-
ellenességet sehonnan sem 
jelentettek. 

Racionálisan, 
a mai igényeknek 

megfelelően 
Néhány szó a kereskedelem időszerű feladatairól 

A kereskedelmi dolgozókra is nagy 
feladatok hárulnak az életszínvo-
nal emelésével kapcsolatos politi-

kánk, a lakosság ellátását, életkörülmé-
nyeinek javítását szolgáló gazdaságpoliti-
kai célkitűzéseink valóra váltásában. Ép-
pen ezért a kereskedelmi dolgozók jó mun-
kája politikai jelentőségű is. 

Megyénk kiskereskedelmi forgalma az 
elmúlt évben 9 százalékkal növekedett és 
megközelítette a 4 milliárd forintot., Ennek 
ellenére a kereslet és kínálat egyensúlyát 
nem tudta biztosítani a kívánt mértékben, 
bár az elmúlt évhez képest már magasabb 
szinten elégítette ki a lakosság igényeit. 
Például 8 százalékkal nőtt az élelmiszer-
forgalom. A múlt év elejei árintézkedések 
hatására fokozódott az olcsóbb áruk iránti 
kereslet. Különösen hús- és húskészítmé-
nyekből, a helyettesítő cikkekből volt ész-
revehető a kereslet megváltozása. 

A vállalatok az ú j körülményekhez iga-
zodva kutatták a helyi lehetőségeket és az 
egyéb árubeszerzési forrásokat. A földmű-
vesszövetkezetek például több mint 300 
darab saját hízlalású sertést, 1000 darab 
helyi beszerzésű birkát értékesítettek. A 
vendéglátóipar téli szükségletére több 
mint 300 mázsa árut tartósítottak. A válla-
latoknak és az irányító szerveknek a köz-
pontilag biztosított árualapok helyi növe-
lésére tett intézkedései a rendkívül merev 
ár-kötöttségek és egyéb tiltó rendelkezés 
miatt nem jártak kellő eredménnyel. Vi-
szont a lakosság igényeinek jobb kielégí-
tését esetenként központi intézkedések is 
segitették. Például az exportra szánt ba-
romfi egy részét a megyei ellátás javításá-
ra használhattuk fel. 

A korábbi évekhez viszonyítva a Csong-
rád megyei pártbizottság határozata nyo-
mán sokat javult a zöldség- és gyümölcs-
ellátás, megfelelően alakultak az árak is. 
Egyéb alapvető élelmiszerekből, valamint 
a húst helyettesítő egyéb cikkekből (tej, 
tejtermék, tojás, liszt, cukor stb. az időleges 
ellátási nehézségektől eltekintve általában 
kielégítő volt az árukínálat. 

A vendéglátás forgalma is fejlődött, és 
11 százalékkal múlta felül az előző évit. A 
korábbi évekhez mérten megfigyelhető 
volt az ételforgalom aránya, viszont kiug-
ró volt a magas szesztartalmú italfélesé-
gek fogyasztásának emelkedése. Ez össze-
függésben van a sör- és borellátás nehéz-
ségeivel. 

Az általános javulás ellenére megállapít-
hatjuk. hogy az irányító szervek és válla-
latok nem tettek meg mindent a megye 
adottságaiban rejlő lehetőségek kihaszná-
láscra. Nem merítették ki például a ren-
delkezésre álló baromfi árualapokat Ennek 
fs szerepe volt abban, hogy a szabadpiaci 
árak igen magasra szöktek a megye egyes 
városaiban, de különösen Szegeden: köze-
ledtek a fővárosi árszinthez. Nem foglal-
koztak megfelelően a húsipari mellékter-
mékek és olcsóbb húsféleségek értékesíté-
sével a rosszul értelmezett jövedelmező-
ségi szempontok miatt. Nem volt kielégítő 
a szabadpiaci felhozatal sem. ami szintén 
hozzájárult a szabadpiaci árak emelkedé-
séhez. A vállalatok és földniűvesszövetke-
zetek nem merítették ki a megye zöldség-
és gyümölcsei!álási tartalékait sem. Ezért 
a gyümölcsei látás, s ezen belül főleg az 
almaellátás a lehetőségek alatt maradt. 
Nem realizálódott a múlt évi rendkívül ió 
burgonyatermés eredménye a termés 
mennyiségének és minőségének aránvában. 
A vendéglátásban nem szorgalmazták ki-
elégítően a baromfihússal készített ételek 
értékesítését. 

A megye kereskedelmében továbbra is 
a vegves iparcikkek forgalma volt 
a legélénkebb, s mintegy 15 száza-

lékkal emelkedett. A tartós fogyasztási 
cikkek értékesítése mintegy 25 százalékkal 
haladta meg az előző évit. Bútorból 10 mil-
lió forinttal, mosógépből 767, hűtőszekrény-
ből 1129, rádióból 2329, kerékpárból 2543, 
motorkerékpárból 1146, személygépkocsi-
ból 367 darabbal vásároltak többet. E cik-
kek forgalmának jelentős növekedését elő-
segítette a hitelre történő értékesítés felté-
teleinek és lehetőségeinek kiszélesítése is. 
Mintegy 50 százalékkal több árut értéke-
sítettek hitelre. Egyes áruk forgalmából a 
hitel aránya 30—50 százalékot is elérte. A 
szükségletek kielégítését több hiánycikk 
akadályozta, tgy például néhány bútortí-
pus, lakásvilágítási cikk, rádió és tv típus, 
különböző üveg- és porcelánáru, a háztar-
tásokban nélkülözhetetlen több aprócikk 
stb. hiánya. 

Az áruhiány csökkentésére és a válasz-
ték bővítésére a Csongrád megyei Vegyes 
Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat töreke-
dett felkutatni a helyi árualapokat. Mint-
egy 55 iparvállalattal és kisipari szövetke-
zettel (Divat- Kötöttárugyár, Kontekta 
szentesi gyáregysége, szegedi kábelgyár, 
majolikagyár stb.) létesített közvetlen 
kapcsolatot. Sajnos ez a törekvés nem jár t 
kellő eredménnyel, mivel egyrészt az érin-
tett vállalatok és szövetkezetek kapacitá-
saikat lekötötték, másrészt a korábbi ve-
vőikkel való „ió kapcsolatok" fenntartása 
miatt. A vállalat összes árubeszerzésének 
csupán egy százaléka származott a közvet-
len ipari beszerzésből. Sikerrel kísérletez-
tek viszont a bizományi értékesítéssel, ész-
szerű készletátcsoportosításokkal. A tüzelő-

ből elegendő mennyiség és megfelelő vá-
laszték állt a lakosság rendelkezésére. Vi-
szont nem volt megfelelő az építőanyag el-
látás, főleg téglából és cementből. 

A ruházati forgalom értéke mintegy 2 
százalékkal volt magasabb a múlt évinél. 
A februári árleszállítás átmenetileg élén-
kítette a forgalmat, de általános forgalmi 
fellendülést nem idézett elő, bár az egyes 
cikkek iránti kereslet a szokásosnál jóval 
nagyobb volt. Különösen a szintetikus 
alapanyagú kötöttáruk, konfekcionált ágy-
neműk, nylonharisnyák, gyermekruházati 
cikkek stb. iránt. 

Csongrád megyében, de különösen Sze-
geden igen jelentős a több megyét átfogó 
nagykereskedelmi vállalatok tevékenysége. 
Kedvező együttműködésre ad lehetőséget 
az. hogy a kis- és nagykereskedelmi válla-
latok központja zömében Szegeden van. 
Az árintézkedés hatására előállott ú j hely-
zetben a nagykereskedelmi vállalatok hat-
hatósan segítették a megváltozott igények 
kielégítését. Jelenlegi érdekeltségi rend-
szerük azonban egyben gátolta is a kiske-
reskedelem közvetlen ipari kapcsolatainak 
kiépítését. Érdekeltségi okokkal függ össze 
az is. hogy a nagykereskedelmi vállalatok 
egy része (elsősorban ruházati szakmában) 
a különböző gazdálkodási mutatók túltel-
jesítésekor az év véqén indokolatlanul ko-
rán leállította a kiskereskedelem kiszolgá-
lását. 

A falusi kereskedelem minden ága a 
megyei, illetve a városi forgalmat megha-
ladó mértékben növekedett. Igen figyelem-
re méltó jelenség a paraszti önfogyasztás 
csökkentése; ez a falusi kereskedelem-
politika megváltozott körülményeire hívja 
fel a figyelmet. A megye községei ma már 
rendelkeznek élelmiszer és iparcikk vagy 
vegyes boltokkal, többségük pedig kisven-
déglővel vagy cukrászdával is. Megyénk 
62 községében mintegy 600 szövetkezeti, 
kereskedelmi és 220 vendéglátó egység mű-
ködik. 

Az elmúlt évben sokat javult a keres-
kedelmi vállalatok gazdálkodása és 
elsősorban készletgazdálkodása, 

amelyhez hozzájárult a felesleges készletek 
felszámolása, az ipar szükségletekre való 
termelése, a rugalmasabb árpolitika alkal-
mazása. Javult a kereskedelmi hálózat ..át-
eresztő" képessége, ú j nagy alapterületű 
egységek létesültek, mint például a Tisza 
Állami Áruház, a korszerűsített szegedi 
zöldség—gyümölcs bolt, a Postakocsi Csár-
da stb. 

A kiskereskedelmi hálózat alapterülete 
mintegy 7200 négyzetméterrel nőtt. .Javult 
— bár nem kielégítő mértékben — a gépe-
sítettség színvonala. Komoly előrehaladás 
van az élelmiszerkereskedelemben és a 
vendéglátásban a hűtőgépellátot.tság terén. 
Nem fejlődött azonban megfelelően az áru-
mozgatás gépesítése, korszerűtlen a cuk-
rászipart géppark, szűk és korszerűtlen a 
konyhák kapacitása. Rosszak a kis- és 
nagykereskedelem raktározási körülmé-
nyei. 

összességében megállapítható, hogy a 
kereskedelem fejlődése tükrözi a lakosság 
jobb ellátása érdekében kifejtett erőfeszí-
téseket: de ugyanakkor több hiányosság is 
tapasztalható. Nem fejlődött kielégítően az 
Ipari, a felvásárló és a kereskedelmi vál-
lalatok együttműködése. Nem megfelelő az 
árurendelés és áruterítés. Még mindia elég 
gyakori a fogyasztók megkárosítása. Egves 
vendéglátóegységek színvonala nem felel 
meg az osztálybesorolásnak. Sok kívánni 
való van a vevők tájékoztatásában, a rek-
lámtevékenység színvonalának növelésé-
ben. A külvárosokban és munkáslakta ne-
gyedekben elmaradott, korszerűtlen a ke-
reskedelmi és vendéglátóipari hálózat. 

Az 1967. év kereskedelmi feladatai rész-
ben következnek az elmúlt év fogyatékos-
ságaiból. Fontos az áruellátás színvonalá-
nak további iavítása. a vásárlóerő és az 
árualapok közötti egyensúly biztosítása, a 
helyi árualap felhasználása, a közös gazda-
ságok szabadpiaci felhozatalának növelése, 
a közvetlen ipari kapcsolatok kiéoftése a 
kölcsönös érdekeltségi elvek alapián. a sza-
bad és lekötött ipari kapacitások jobb ki-
használása révén. 

Az áruellátási feladatok megoldásában 
a vállalatok használiák ki a szállítási szer-
ződések úi rendszerében reilő lehetősége-
ket. Fordítsanak m.eakülönböztetett nondot 
a minőségi követelmények betartására. Az 
áruellátás szervezésénél törekedienek a 
lakosság különböző rétegei keresletének 
differenciált kielégítésére, a korszerű élet-
és munkakörülménvek igényelte megfele-
lő árukínálat kialakítására. Az 'anvagl 
ösztönzést állítsák fokozottabban az áruel-
látási színvonal javításának szolgálatába. 

Az ú j gazdaságirányítási rendszer be-
vezetése. az ebből adódó feladatok 
és ú j módszerek elsajátítása a vál-

lalati és bolti önállóság növekedése foko-
zott feladatokat hárít a pártszervezetekre, 
szakszervezetekre, vállalati vezetőkre és a 
kereskedelem minden dolgozóiára. E fel-
adatokra való készülődés közben a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfor-
dulójára kibontakozó munkaverseny sike-
rével valósulnak meg a kereskedelem ez 
évi tennivalói. 

PAPDI JÓZSEF 
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