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Emlékplakett a kiváló Iskolák, 
propagandistáknak 

Tegnap délelőtt a szegedi 
III. kerületi tanács ülést tar-
tott az MSZMP alsóvárosi 
szervezetének épületében. A 

* * 

U ' 
töit-kopott, közhely 
már, hogy a harag 
rossz tanácsadó; de 

azt azért nem lehet elvitat-
ni, hogy mély igazságot fejez 
ki. Mert például milyen ta-
nácsot adott a harag annak 
a műszaki • vezetőnek, aki 

művelődési politika érvénye- [ egy ú j gépezet alapozasánál 
süléi*? a kerületben címmel ; összeveszett a leghivatottab-

j Kovács József, a Szeged bal> a z epiteszmernokkelo 
városi tanács vb müvelő-

hiűságuk, presztízsük. S 
hogy a vezetők között sem 
elhanyagolható az ilyenek 
száma, annak legtöbbször 
épp az említett tényezők az 
okai. 

Nem csekély gond ez a 

meddig verik a vasat egy-
egy fontos kérdésben. Hogy 
elhalkulnak-e, folyosói be-
szélgetéssé, susmussá degra-
dálódnak-e a vélemény nyil-
vánítások — amikor a fen-
tihez hasonló következetlen-

szemlélet. Hiszen a vita az séget tapasztalhatják. Persze 

désügyi osztályának vezetője 
által készített referátum ke-
rült napirendre. Az anyag a 
kerület alsófokú oktatásanak 
helyzetét elemezte. Ismer-
tette. hogy az iskolák felsze-
relése (például a szemléltető 
eszközök) hogyan gyarapo-
dott az elmúlt évben. Az is-
kolák fejlesztését a III. ke-
rületi tanács tavaly 100 ezer 
forinttal segítette. Az isko-
lák és az óvodák karbantar-
tasaval, a napközik helyze-
tével. a személyi feltételek-
kel é6 a nevelés-oktatás fel-
adataival is foglalkozott a 
beszámoló. 

A kerületben összesen 792 

Mit akar ez az ember? Ki-
nek képzeli itt magát? — 
Hangozhattak a „tanácsadás" 
kérdőmondatai, odáig lovall-
va a szövetkezeti vezetőt, 
hogy . . . Szóval, amint az 
egyszerű dolgozók kifejez-
ték: elzavarta az üzemből 
azt a szakembert, aki leg-
főbb hozzáértőként tökéletes-
sé tehette volna a megkez-
dett munkát. 

A tanács káros volta ter-
mészetesen később kiderült. 
Mivelhogy az alap is rossz 
lett, a gép pedig emiatt hosz-
szú időn át használhatatlan. 

eleven pezsgés, az elképzelé-
sek, vélkedések seregszem-
léje: az igazi jó vita maga 
az élet. Jogos az elvárás: ér-
vényesüljenek a legéletreva-
lóbb vélemények, a legjobb 
elgondolások. Hogy minden 
vitának a demokratizmus 
adjon teret. Tulajdonképp 
elemi .érdeke mindenkinek, 
hogy az optimális eredmény 
kristályosodjon ki a véle-
ménycseréből. 

Meséltek nekem egy törté-
netet egy olyan igazgatóról, 
aki maga is próbálkozott ez-
zel. „Ha már annyira benne 
van a l evegőben . . . " De — 

— mondhatnák erre a rossz 
tapasztalatúak — könnyű azt 
tanácsolni, nyilvánítsuk bát-
ran a véleményünket, ha 
rossz szemmel nézik isi Va-
lóban, néha igen nehéz ki-
verekedni a legcélszerűbb, 
legjobb megoldást. S mégis: 
a cél érdekében kell, hogy 
legyen annyi morális erő 
minden emberben. hogy 
amit tud, azt kötelességének 
tartsa szóvátenni, hogy tudá-
sával gazdagítani igyekezzen 
a kollektívát. Csak azért, 
mert egy vezetőnek más az 
álláspontja, s ahhoz köröm-
szakadtáig ragaszkodik, nem 

annál sokkal hevesebb tem- szabad lemondani a demok-
peramentumú volt, hogy kö-

Ahhoz nyilván nem kell kü- vetkezetes is tudjon marad-
ion kommentár, hogy a kö-
zösségnek mennyit ártottak 
az egyoldalú „vita" követ-

ovodas van. közülük 471 ré- : kezmenyei. 
szarni napközis étkeztetés- | S ha csak egy ilyen eset 
ben. Az óvodai férőhelyek fordulna elo! Dehát nem 

ni A biztatására megszóla-
lókba minduntalan hatalmi 
dikciókkal fojtotta bele a 
szót. Tehát a számára járat-
lan helyes útról visszatért a 
jól kitaposott helytelenre. 

kihasználtsága 103 százalék. í '8Y van. Viszonylag rövid idő Úgymond, megóvta tekinté-
Ez a szám viszont meglehe-
tősen egyenetlenül oszlik 
meg. A ságváritelepi óvodá-
ban például 152 százalékos, a 
Szél utcaiban pedig csak 68 
százalékos a helyKihasználás. 

A III- kerületben összesen 
2003 a beiratkozott általános 
iskolás tanulóik szánna. 496-

A Lerrin-centenárium a"I- Berta István. Boldizsár Sán-
caiméból mindenütt az or- dor, Forgó Pál. Gyárfás Mi-
szágban Lenin portréját áb- hály, Gyenge Balázs, Kiss 
rázoló emlékplakett el feje- István (megyei pártbizottság 
zik ki elismerésüket az mezőgazdasági osztálya), dr. 
MSZMP megyei, városi es Komócsin Mihály, Mari 
járási bizottságai a marxiz- Kálmán, Rácz Lajos, dr. 
mus—leninizmus eszméinek Rátkai János. Rózsa István, 
terjesztesében, a propagan- dr. Szabó István, dr. Szögi 
damunkában kimagasló ér- István, Tóth Istvánné, Zenei ar. kapnak napközis ellátást, 
demeket szerzett partakti- József. i közülük 422-en fizikai dol-
vistáknak. Csongrád megvé- a kiváló propaganda mun- gőzök gyermekei. A napközi 
ben összesen 120-an kaptak ka elismeréseként a napok- otthoni ellátás folyamatosan 

sr»r££f S í i - : ^ - r - * 
distának dr. Ozvald Imre. az epületekhez mar konyhák is 
MSZMP Szeged városi bi- épülnek. Jelentős összegeket 
zottságának titkára, 16 sze- k ö t t a ^ ^ a férőhelyek 
gedi járásbeli propagandis-

emlékplakettet. 
A megyei vezető propa-

gandistáknak tegnap, csü-
törtökön Szegeden, a megyei 
pártbizottságon Győri Im-
re, az MSZMP Központi Bi-

alatt is egész sör hasonló 
jelenet játszódik le, rendre 
bizonyítva: az emberek egy 
része nem tud Igazán oko-
san, higgadtan és körültekin-
tőn vitatkozni. Túlságosan 
előtérbe kerül saját énjük, 

lyét. De vajon az „úticéljá-
tól", a közösség céljaitól 
mennyit távolodott ezzel a 
kényelmes megoldással? 

Mindehhez hozzátehetjük: 
kettőn áll a vásár. A közös-
ség tagjain is múlik, hogy 

zottsaganak tagja, a megyei tának pedig Csápenszki lst-
partbizottság első titkára me- • a 7 M S Z M P s z egedi já-
leg, elismerő szavak kisere- . . . . . . . . , , -
tében adta át a kitüntető ér- bizottsaganak első tű-
met. Emlékpalketfcet kapott kára. 

szamanak növelésére. 
A beszámolót vita követte, 

majd interpellációk hang-
zottak el. 

II Minisztertanács ülése 
(Folytatás az 1. oldalról.-) 

» Termelőszövetkezetek Or 
szagos Tanácsa 
javaslatára pedig kitüntette 
az 1969. évi országos gazdál-
kodási versenyben legjobb 
eredményt elért termelőszö-
vetkezeteket. 

A kormány ezután egyéb 
ügyeket tárgyalt. 

az ellátást javítsák. A 30 fo- lalatok az előző évmél meg-
rintnál olcsóbb szalonna ki- fontoitabb és mértéktartóbb 

YWVUAYJÚ nálata például 1969-hez ké- arpolitjka folytatására törek-
emoKene* p e & t 2 4 s z a z a i e k k a l növeli- szenek. Ezt különböző köz-

intezkedések is megi-szik. A jelentós központi és ponti 
termelői készletek az elmúlt tik. 
hetekben a burgonya fo- # 
gyasztói árának mérséklését 
is lehetővé tették. Az élve- A Minisztertanács és a 
zeti cikkek közül növekszik SZOT elnöksége a Tanács-
a kínálat borból, üdítő ua- köztársaság megalakulásának 
lókból. 50. évfordulója tiszteletére 

A sertéshúsellátás biztosi- folytatott szocialista munka-
A belkereskedelmi minisz- tására a beszerzési lehetősé- versenyben elért kiváló ereö-

ternek és az Országos geket mintegy 7,5—8 száza- menyeikert több vállalatnak 
Anyag- és Árhivatal elnöké- íékkal növeltük. A szükség- vorös vándorzászlót adomá-
nek jelentése hangsúlyozza, letek kielégítését a kereske- n V 0 zot t -Meavénkben a. 
hogy az 1970. évi népgaz- delem a baromfi, a tojás stb. Mezőgazdasági és Élelmezés-
dasági terv a lakosság vá- kínálatának jelentós növelé- ygyi Minisztériumhoz tarto-
sárlóerejének mintegy 8, a sével igyekszik biztosítani. vállalatok közül a Szege-...... 
kiskereskedelmi forgalomnak A késői kitavaszodás miatt ái Konzervgyár nyerte el a j ülésén Ben esik Istvánt egy-
pedig mintegy 9 százalékos számítani kell arra, hogy az nándorzászlót. i har>gülag .megválasztották — 
emelkedését irányozza elő. ü j termésű zöldség és gyü- A k o r m Ó T I V a Termjrfőszö- | w i t f ^ d e t ^ F e r e n c S heívéré 

— a Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsának főtitká-
rává Az ülés Kállai Gyu-
la zárszavával ért véget. 

Népfront-
tanácskozás 

Bencsik Istvánt a népfront 

főtitkárává választották 
Csütörtökön a Parlament debreceni mezőgazdasági 

Vadász-termében ülésezett a akadémia megszervezésére, 
Hazafias Népfront, Országos annak igazgatója, majd az 
Tanácsa. Részt vett az ese- akadémiából kifejlesztett 
ményen Losonczi Pál, az agrártudományi főiskola 
Elnöki Tanács elnöke is. rektora lett. Sokirányú köz-

Fő napirendi témája volt életi tevékenységet végez, 
az ülésnek: a népfrontmoz- 1963 óta tagja az MSZMP 
galom 1969-ben végzett Hajdú-Bihar megyei bi-
munkája, eredményei és zottságának, országgyűlési 
azoknak a feladatoknak a képviselő, az országgyűlés 
kijelölése, amelyek az idén állandó mezőgazdasági bi-
állnak a népfrontmunka elő- zottságának elnöke. A Haza-
terében. .fias Népfront Országos Ta-

Bugár Jánosné főtitkár- nácsának 1957-től tagja, 
helyettes tartott beszámolót. 

ratizmus-adta lehetőségről, a 
közhasznú vitáról. 

Kétségkívül: a meggyőzés 
helyett alkalmazott hatalmi 
szó erkölcsi vereség is egy-
egy vezető számára. S ennek 
következményei is megmu-
tatkoznak előbb-utóbb. 
Ilyenkor azonban rendsze-
rint csak az látható: mi ve-
szett el a hibás döntés által. 
De hogy megfelelő módsze-
rekkel mennyi mindent — 
ötletet, javaslatot, kezdemé-
nyező kedvet, újító buzgó-
ságot — lehetett volna nyer-
ni, azt papíron. adatokkal 
nem is lehe felmérni. 

Sajnos egyesekben él a 
tévhit: akinek igaza 
volt a vitában, az az 

okos ember, a másik, akinek 
„nem lett" igaza, legalábbis 
szerényebb elmebeli képes-
ségű Talán ezért is különö-
sen hiú némelyik vezetőposrt 
betöltője arra, hogy vélemé-
nye megdönthetetlen érvnek 
számítson. Jó lenne, ha az 
ilyenek egyszer már balzsa-
mot találnának, mondjuk 
abban, hogy mindig csak 
egy konkrét kérdésben bizo-
nyulhat. tájékozottabbnak, 
többet tudónak a másik, s 
hogy emellett még számta-
lan területen bizonyítható a 
kiváló vezetői képesség. 

Arról nem is szólva, hogy 
e kiválóság bizonyítására az 
is kiváló mód, hogy valaki a 
legjobb szakembereket Irá-
nyítsa egyegy feladat megol-
dására, s hogy önálló gondo-
latokat ébresszen azokban ls, 
akik csak automatikusan te-
szik a dolgukat. 

Simái Mihály 

A beszámoló után vitával 
folytatódott a tanácskozás. 
Többek között ismertetés 
hangzott el a Hazafias Nép-
front országos elnöksége 
mellett működő mezőgazda-
sági. honismereti, valamint 
váras- és községfejlesztési 
munkabizottság tevékenysé-
géről. 

Végül az országos tanács 

melési ós elosztási előirány-
zatai az idén kedvezőbb fel-
tételeket teremtettek az áru-
kínálat javításához. A fo-
gyasztási cikkek tervezett 
termeléséből az előző évi-
nél nagyobb hányad kerül 
belföldi felhasznalásra: e 
cikkek behozatala pedig 
mintegy '32 százalékkal ha-
ladja meg a tavalyit. 

A j J é p g a f d a s á g i ; t e r v j e r - m ö l c s á r a a tavalyinál ma- V P t k e z e t e k Országos Taná-
gasabb lesz. csanak előterjesztése alapjan 

Bár a beszerzes belföldi J Z 1 9 6 9 é v r € meghirdetett or-
forrasokbol 2.8 szazaikkal , s . , a R O S gazdálkodási versenv-
importból 26,9 százalékkal b e n e l é r t k i m a g a s i ó ered-
haladja mee a tavalyi szín- m e n v e i k é r t kiváló termelő-
let. sörből az igenvekel nem ^ v e t k e z e t i gazdaság cim-
lehet teljes mértékben kiele- m e l ^ vándorzászlóval tiin-
g'teni. tette ki a 3000 kh-nál na-

Ruhazati cikkekből a ftw- R V o b b területen gazdálkodó 
galom lebonyolításához termelőszövetkezetek közül 

ál-i„f v szükséges árumennyiség , A kereskedelmi vállalatok t a ] a h a n b i z t o M t o t t Javui 
es a szövetkezetek ennek 
megfelelően fokozott figye-
lemmel készültek fel az áru-
ellátásra és a kínálat javí-
tására törekszenek. Ezt iga-
zolja az ipar rendelésállo-
mánya is, amely az első ne-
gyedévben 22—23 százalék-
kal haladta meg a termelők 
tavalyi azonos,időszakra eső 
értékesítését. Kedvező jelen-
ség továbbá, hegy a keres-
kedelmi készletek 1970. már-
cius végén 2,7 milliárd fo-
rinttal felülmúlták az egv 
évvel azelőttit. A kiskeres-
kedelmi forgalom az első ne-
gyedévben — folyó áron szá-
mítva — mintegy 10 száza-
lékkal növekedett, miközben főként a jobb minőségű szen-

megyénkbAl a szentesi Ár-
pád Tsz-t. 

Az 1969. évi országos gaz-
dálkodási versenyben elért 
kiváló eredményeikért a kor-
mány elismerő oklevelet 
adományozott a 3000 kh-nál 
nagyobb területen gazdálko-
dó termelőszövetkezetek kö-
zül megyénkben a szegedi 

kínálat pamut-, selyem- és 
felső kötöttárukból, gyapjú-
szövetből. szőnyegből. füg-
gönyökből, nyloningekből, 
női és fel só konfekcióáruk-
bói. 

Átmeneti hiányokra lehet 
számítani alsó kötöttáruk-
ban. gyermek-, felső konfek- _ 
cionátt cikkekben, laminált Ü 1 É1<* Tsz-nek. a 3000 kh-
és ballonkabátokban, ágyne-
műanyagokban. pamut alsó 
fehérneműkben. 

A vegyesiparcikkek köré-
ben javuló árukínálat vár-
ható különféle vasárukból — 
hengerelt és húzott áruból, 
zárból, lakatból stb. —. S' 

nál kisebb területen gazdál-
kodó termelőszövetkezetek 
kózül pedig a nagyéri Vörös 
Lobogó Tsz-nek. 

Az autókereslet 
és -kínálat helyzete 

Á Merkúr sajtótájékoztatója 

a lakosság pénzbevételei 6 
százalékos emelkedést mu-
tatnak. ' 

Élelmiszerekből 1970-ben 
általában kiegyensúlyozott 
ellátás várható. Az élelmi-
szer-kiskereskedelmi vállala-
tok a termelőkkel közösen 

fajtákból. A háztartási vegyi 
cikkek csoportjában üj, az 
eddiginél korszerűbb mosó. 
mosogató- és öblítőszerek 
kerülnek a piacra, bővül a 
választék festékárukból is. 

A népgazdasági terv 1970-
ben a fogyasztói árszínvonal 

arra törekszenek, hogy az 1.5 százalékos emelkedésevel n ™ o t n , az nuami ICI VUUUUMMS " i m u n ; 
alacsony arü élelmiszerekből számol. A kereskedelmi wal-i Hsabe Netsener kóagazdasagi miniszterhelyettes. 

Wolfgang Raochfuss Budapesten 
Csütörtökön Budapestre érkezett Wolfgang Rauchfuss, 

a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának 
elnökhelyettese, a magyar—német gazdasági és műszaki 
tudományos együttműködési bizottság társelnöke, továbbá 
Hans Och, az Állami Tervbizottság elnökhelyettese es 

A személygépkocsi-keres- tanak nyilván, naponta 200 
let és -kínálat helyzetét, az —250-en jelentkeznek ko-

, idei ellátás várható alakulá- csiért, s megrendelők 70 szá-
Bencsik István 1910-ben sát ismertette a Merkúr Sze- zaléka Trabantot és Wart-

született a Nógrád megyei mélygépkocsi Értékesítő Vél- burgot akar. A két típusnál 
Fülekpilis községben. Sze- : lalat csütörtöki saj totájé- a várakozási idő négy-öt év. 
gen.vparaszti szarmazású di- I koztatőján dr. Oroszi János valamivel kedvezőbb a hely-
akkent. a sárospataki kolté- áruforgalmi főosztályvezető, zet a Moszkvicsnál és a 
giumba került, majd Buda- ; A Merkúr tavaly „adós Skodánál; két éven belül 
pesten, ahol Eötvos-kolle- | maradt" megrendelőinek. Az teljesítik a megrendeléseket, 
gista volt, az egyetemen j e l ö z ö évinél és a tervezett- Folki Fiat-hoz és nyugati 
matemat ika- f iz ika szakos n é , l s k evesebb szélnélygép- típusú kocsikhoz egy even 

koosif hozott forgalomba, fő- belül hozzájuthatnak az 
teg a külföldi partnerek igénylők, míg Zastavát há-
széllitásainak elmaradása rom-négy hónap alatt szállít 
miatt. Az adósságot az idén a vállalat, 
igyekszik megszüntetni, több- A Moszkvics—412 típosú 

tagjaként! régében még a múlt évben, kocsi már megjelent a pia-
politikai I ''ószben pedig az első né- con. Egy-két hét múlva ér -

gyedévben 43 700 gépkocsit kezik a régen várt kiskocsi, a 
kötött le a vállalat, s remél- Zuporozsec, amelyből az 
hetőleg még további 3000 idén ezer kerül forgalomba, 
személyautót tudnak besze- Ara 58 000 forint. Májusban 
rezni tőkés piacról, ameny- várják a Skoda—100-as tt-
nyiben mindez realizálódik, pust. amelyből 5500 érkezik 
csupán a lakosságnak 40 000 az idén. ígéret, van a negye-
kocsi jut az idén, kétszerese dik negyedévre 2200 szov-
a múlt évinek. jet Fiat szállítására is. 

Három éve még csak Ebből a típusból 1971-ben 
10 000-en várakoztak autó- 13 000 érkezik. A jövó évben 
ra, jelenleg csaknem 86 000 egyébként az ideinél tóbb 
magán- és mintegy 9000 gépkocsi beszerzését terve-
kezuieti megrendelést tar- zik. 

tanári oklevelet szerzett. A 
felszabadulás előtt vidéki 
középiskolákban tanított, s a 
felsza*xadúlás után a szarva-
si mezőgazdasági középisko-
la igazgatója lett. A Nem 
zeti Parasztpárt 
bekapcsolódott a 
életbe. 1948-ban földműve-
lésügyi államtitkár, majd a 
mezőgazdasági tudományos 
központ főtitkára volt. 1953-
ban ő kapott megbízást a 
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