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Játszóterek 

Az autók kiszorítják 
a gyerekeket 

Számadás a párt-
aiapszervezetekten 

Úgy látszik, ismét „beha-
rangoztak"' a belváros ke-
vés számú játszótere közül 
egynek, a Bartók Béla téri-
nek. Néhány hónappal ez-
előtt. amikor először hallot-
tuk a hírt, még t i l takoztunk 
ellene a lapban is. de úgy 
tűnik, jobb belenyugodni. A 
teret most már kétfelől köz-
refogó országos főútvonal le -
hetetlenné teszi, hogy to-
vábbra is játszótér legyen: a 
gvermekek testi épsége min-
dennél többet ér. 

A tanács építési osztályá-
tól szerzett értesülés szerint 
ezt a játszóteret mégsem 
szünteti meg teljesen, csak 
áthelyezik a környék vala-
melyik háztömbjének belse-
jébe. Persze, azt azér t sa j -
ná lha t juk . hogv hiába ké-
szült el a Bartók Béla tér 
játszóterének modern kiala-
kítását szolgáló ú j terv. már 
sohasem valósulhat meg. Ta-
valy, úgy látszik, még nem 
lehetett tudni, hogy a {jel-

város közúti forgalmának 
fejlődése idén már gátat vet 
a játszótér kiépítésének. 

Egyébként az I. kerületben 
egyetlen ú j játszótér nyitá-
sára. sem úi felszerelések be-
szerzésére nem került 6or. 
anyagi fedezet hiányában. 
Csupán a Kállai-ligetben, áz 
ál talános iskolások k i rándu-
lóhelyén alakítottak ki lab-
darúgópályát és helyeztek el 
játszótereket. 6 ehhez ha-
sonló játszóteret rendeztek 
be az általános iskolai nap-
közi otthonos táborban. 

A II. kerületben a gedói 
játszótér kialakítását vették 
tervbe, de hozzá sem fog-
tak. mer t a tanács az idén 
400 ezer forintot fordít a 
napközi otthonos nyári úttö-
rőtábor építésére. 

A III. kerületben tavaly 42 
ezer forint ér tékű társadalmi 
munkával helyreállították az 
Úttörő teret, ott most szinte 
valamennyi korcsoport szá-
mára megfelelő játszási le-
hetőség található. A Mátyás 

téri játszótér kialakításához 
a tanárképző f^bkola KISZ-
szervezete és a környék la-
kossága felajánlot ta segítsé-
gét. Az Alföldi, Faragó ut-
cai és a Marx téri belső ud-
varokba tervezett játszóhe-
lyek kialakítására nincs a 
lakosság részéről kezdemé-
nyezés. 

Befejezésül visszatérve a 
Bartók Béla térre: az tehát 
megmagyarázható, hogy ott a 
játszótér már nem maradhat 
meg soká. De az az elkép-
zelés. hogy a téren autópar-
kolót és úgynevezett autó-
busz-decentrumot építsenek 
ki. még mindig túl merész-
nek hat. A gyermekjátszótér 
és az autóbusz-kisállomás kél 
véglet, melyek közt a meg-
oldás minden bizonnyal egy 
szépen fásított park kialakí-
tása lenne, amely nem to-
vábbrontaná, hanem talán 
kissé javítaná is a belváros 
levegőjét. 

F. K. 

Kitüntették az árvízvédelemben 
segítő szovjet egységeket 

Közlegények és főtisztek a nehéz napokról 
Csongrád megye, Szeged 

árvízvédelmét hazánkban 
ideiglenesen állomásozó szov-
jet egység is segítette. Teg-
nap az egységet állomáshe-
lyén felkereste Török Lász-
ló, a Csongrád megyei tanács 
vb elnöke, a területi árvíz-
védelmi bizottság vezetője, 
dr. Ágoston József, a Csong-
rád megyei pártbizottság 
t i tkára, Sípos Géza, a Sze-
ged városi pártbizottság első 
t i tkára, Halász Árpád, a sze-
gedi városi tanács vb elnök-
helyettese, Hofgesang Péter , 
a népfront szegedi t i tkára, 
Boros József, az MSZBT me-
gyei t i tkára és Fülöp János, 
az MSZBT szegedi t i tkára. 

A felsorakozott egységet a 
szovjet és a magyar Him-
nusz hangja i után a megyei 
és a szegedi pártbizottság, az 
ál lami- és társadalmi szerve-
zetek, a lakosság nevében 
Török László üdvözölte. Me-
leg szavakkal mondott kö-
szönetet a szovjet ka tonák-
nak az önzetlen, internacio-
nalista segítségükért a fo-
lyók gátjain. Végül átadta 
az egységnek az MSZBT leg-
magasabb kitüntetését, az 
aranykoszorús jubileumi pla-
kettet és oklevelet. Ezután 
Tijrök László és Sípos Géza 
150 szovjet ka tonának — 
közlegénynek, tiszthelyette-
seknek és tiszteknek — 
nyúj to t ta á t az MSZBT ki-
tüntetését, az aranykoszorús 
jelvényt és oklevelet. 

Az egység, a kitüntetet tek 
nevében Borisz Ivanov Boj-
ko gárdaőrnagy mondott kö-
szönetet. Hangoztatta, hogy 
a magyar nép mindig és 
minden helyzetben számíthat 
a szovjet népre és hadsere-
gére. Az ünnepség, a ki tünte-
tések átadásának aktusa az 
Internacionálé hangjaival, 
m a j d az egység díszelgésével 
ért véget. 

* 

A kitüntetet tek nevei egy-
más után sorjáztak. A szólí-
tottak kiléptek a feszesen ál-
ló sorból. Tisztelegtek, á t -
vették a ki tünte tés^ köszön-
ték a gratulációt. Elftéztük 
őket, az idősebbeket és a 
f i a ta loka t akik egy hatalmas 
ország különböző tá ja i ra va-
lók, s nem is olyan régen 
heteken át a Maros és a Ti-
sza gát já t védték. Együtt a 
veszélyeztetett területek la-
kosságával, a magyar kato-

S o m o g y i K á r o l y n é í e l v e t e l o 

Török László átadja a kitüntetést az egységnek 

nákkal. Ba jban voltunk és 
ők jöttek, velünk voltak. 

— Testvéri, internaciona-
lista kötelességet teljesítet-
tünk! — így -mondták kü-
lönböző módon, de lényegé-
ben azonos tar ta lommal a 
szovjet katonák. Szerények 
és szavaikban benne van, 
hogy ismerték, tudták, át-
érezték, hogy mi forog koc-
kán ott,, a romboló rohamra 
indult folyók mentén. 

Dolgoztak, mindent bele-
adva. Hogy nem a ludtak? 
Hogy olykor hidegen érke-
zett az ebéd? Hogy bőrig 
áztak? Nem tesz semmit, a 
fő, hogy megszelídültek a 
folyók. S ott, a gátakon, bár 
egymás nyelvét aligha értet-
ték, mégis a magyar és a 
szovjet nép kapcsolatainak 
őszinte, emberi viszonylatai 
formálódtak. Sok-sok törté-
netet őriznek az emberek — 
a barátságról. Például : öreg 
maroslelei néni tipegett a 
szovjet katonákhoz és tuda-
kolta: „Baj lesz-e a vízzel, 
fiaim? Megmarad-e a gáttól 
nem messze álló házam?" — 
és potyogtak a könnyei. A 
kiskatonák nyugtatgatták, si-

mogatták a „mamkát", ahogy 
tudták, magyarázták, minden 
jóra fordul. A kiskatona 
Iván haza is kísérte a nénit, 
s mivel annak fia valahol 
szintén a gáton volt, ellátta 
a j ó szágoka t . . . 

Nevek és különféle kato-
naarcok. Ismeretesek a gá-
takról, s közös vonásuk, hogy 
őszintén, szívből cselekednek 
barátaikért, amikor csak kell. 
Szavaik nem mesterkéltek. 

Borisz Ivanov Bojko gárda-
őrnagy. Fiatal, sudár, fess, 
Lvovba való. Zömök, őszha-
jú alezredes Belov Alekszej 
Tyimofejev. Odesszai, Sze-
ged szovjet testvérvárosa a 
szülőföldje. S a kedves, mo-
solygó f iatal kiskatonák kö-
zül itt van például Tadzsiba-
jev Zaitboj Tahirovics és 
Iva n Jakovlevics Gyenyi-
szov. A gátakon a nehéz he-
tekben teljesített szolgála-
tukról, a védelemről csende-
sen ennyit mondanak: 

— Nem tettünk semmi kü-
lönöset, csak azt, amit szí-
vünk szerint kellett. 

Ilyen emberek! 

Morvay Sándor 

Mint ismeretes, a pár t X. kongresz-
szusa november 23-án , kezdi meg 
munkájá t . A korábbiaktól eltérő-

en most két taggyűlés, az augusztusi és 
a szeptemberi szolgálja a párt tagság és 
a pártszervezetek felkészítését a kong-
resszusra. 

Az 1968. őszén választott pártvezetősé-
gek megbízatása a szeptemberi vezetőség-
választó taggyűlésekkel lejár. Tevékeny-
ségük legjelentősebb aktusa éppen ezért 
az augusztusi taggyűlés lesz. A Központi 
Bizottság határozata értelmében az au-
gusztusi taggyűléseken két napirend sze-
repel: az alapszervezet és a pártvezetőség 
kétéves tevékenységének összefoglaló ér-
tékelése, a tagság által való megvitatása 
és jóváhagyása; továbbá a jelölő- és sza-
vazatszedő bizottságok, valamint a szep-
temberi vezetőségválasztó taggyűlés elnö-
kének megválasztása. 

Most a pártszervezet, a t agság a veze-
tőség által végzett kétéves munka legfőbb 
eredményeit és tapasztalatait összegezi. A 
leköszönő pártvezetőségek nagy érdeme-
ket szereztek a két év alat t végzett nehéz,-
sokoldalú pár tmunkában, a nagy jelentő-
ségű párthatározatok végrehaj tásában. 

Történelmileg is igen gazdag tevékeny-
ségről adha tnak számot a vezetőségek. 
Országosan, de minden alapszervezet te-
rületén is mennyi minden megvalósult a 
pár t helyes poli t ikájának eredményekép-
pen. Legnagyobb jelentőségű a IX. kong-
resszus által kezdeményezett gazdasági 
re form bevezetése. Felmérhetetlen politi-
kai munka és erőfeszítés eredményekép-
pen valósult meg. Az iparban, a mező-
gazdaságban, kereskedelemben jelentősen 
javul t a gazdálkodás színvonala. 

Elsősorban a pártvezetőségek érdeme, 
hogy egyre Inkább megtalál ják helyüket 
és a követelményeknek megfelelően he-
lyes munkastílust, munkamódszer t alkal-
maznak, mely hozzájárul t a r e fo rm meg-
valósulásához. Kétségtelen, hogy az utób-
bi ké t esztendő bonyolult és nehéz fel-
adatok elé állította a párszervezeteket, 
azok vezetőségeit. Az elavult, régi mód-
szerekkel a pár tmunka színvonalát nem 
lehetett volna növelni. A pártélet számos 
területén ú j módon, az Igényeknek meg-
felelő módszerek alkalmazásával lehetett 
jobb, eredményesebb pár tmunká t végezni. 
Az elért sikerek t i tka abban van, hogy a 
helyes pártpolit ika az első frontvonalban 
— az alapszervezetekben — torzulásoktól 
mentesen valósul meg. Ezt a pártpoliti-
kát felelős testületek alakít ják, munkál -
ják ki és a párt tagság egésze részese a 
cselekvő végrehaj tásnak. 
A IX. kongresszus után a Központi 
Bizottság munkastílus^, munkamód-
szere folyamatos fejlődést példáz, 
lényege abban van, hogy fontos 
gazdasági, társadalmi kérdésekben elő-
zetes véleményt kér és a legtöbb eset® 
ben döntését csak aztán hozza meg. Ez a 
gyakorlat kezd egyre inkább megvalósulni 
a megyei, a járási és a városi pártbizott-
ságok tevékenységében is. 

Most, amikor a pártvezetőségek számot 
adnak tevékenységükről, beszámolóikban 
azt mondják el, hogy sa já t területükön 
hogyan érvényesült a pár t poli t ikája és 
vezető szerepe. A pár tmunka krit ikai 
elemzése mellett fontos a tárgyilagosság, 
konkrétság, őszintén t á r j ák fel azokat az 
okokat, problémákat, melyek akadályoz-
ták, nehezítették a pár tmunkát . 

Nem nélkülözhetik a beszámolók a 
párt tagság véleményét sem a pár t politi-
kájáról , az alapszervezet és a pártvezető-
ség tevékenységéről. A párt tagságnak van 
véleménye a pártról, az alapszervek mun-

kájáról , sa já t és a vezetők tevékenységé-
ről. Ezek a vélemények az alapszervek 
számára kincset érnek. A pártdemokrácia 
fejlesztésének éppen ez a lényege, a párt-
tagság növekvő aktivitásának kulcskérdé- . 
se. Ott van aktivitás, ahol a légkör elv-
társias, ahol a vezetőség nemcsak a sa-
já t hangjá t hallja, hanem a tagságét is, s 
minduntalan reagál, felfigyel a jelzésekre. 

Az utóbbi két évben értékes tapaszta-
latokat szereztünk. A IX. kongresszus óta 
minden évben valamennyi alapszervezet 
a taggyűlés napirendjére tűzi a párt tagság 
által végzett munka értékelését. Minden 
párt tag munká já t személy szerint értéke-
lik. Ehhez a tagság jelentős része hozzá-
szól, s véleményt mond. Az a tapasztala-
tunk, hogy ez a módszer nagyban hozzá-
járul a párttagok aktivitásának növelésé-
hez. Egyre többen végeznek konkrét pár t -
munkát . Eredménye például az is, hogy a 
pár toktatás különböző formáin egyre több 
pár t tag tanul, s e tekintetben a megyében 
a szegedi járásban a legmagasabb a párt-
tagok a ránya a pártoktatásban. 

A beszámoló értéke végül azzal is mér-
hető, hogy vitára készteti-e a párt tagsá-
got. Ha őszinte, önkritikus, és kri t ikus 
lesz, akkor a tagság is bátrabban nyilvá-
nít véleményt. A beszámolók adják meg 
az alaphangot ahhoz, hogy a két év alat t 
végzett munka tapasztalatiról szenvedé-
lyes viták bontakozhassanak ki. 

Persze nemcsak a vezetőségeknek kell 
jól felkészülni, hanem a párt tagságnak is. 
Egy ilyen fontos beszámolót, mely a két-
éves munka lényegét foglal ja magában, 
nem lehet szótlanul hagyni. A pártért , a 
pártszervezetért, annak munká jáé r t nem-
csak a vezetőség, hanem a pár t minden 
tagja is felelős. A párt tagságnak módjá -
ban áll elbírálni azt, hogy a vezetőség 
hogyan szolgált rá a kapott bizalomra. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy a ve-
zetőségi tagok nagy többsége úgy dolgo-
zott, s olyan tevékenységet fe j te t t ki, 
hogy továbbra is elnyeri a tagság bizal-
mát. 

A pártvezetőségek a beszámoló befeje-
ző részeként terjesszenek elő a taggyűlé-
seken a ján lás t az ú j pártvezetőségeknek. 
Fogalmazzák meg azokat a leglényege-
sebb helyi feladatokat, melyek a gazdasá-
gi, a politikai és a pártéletben, a pártépí-
tésben megoldásra várnak. A leköszönő 
vezetőségek a jánlásai mutassanak előre: 
mi az, amiben cselekedni kell, ami nem 
tűrhet halasztást. Ha a taggyűlések jóvá-
hagyják az ajánlásokat , ezek közvetlen 
programot feladatot szabnak az ú j veze-
tőségek számára. 

A szegedi járási pár t -végrehaj tóbi-
zottság az alapszervezetek vezető-
ségeinek tagjait megkérdezte, hogy 

ha ú j r a jelölik és megválasztják őket, 
vál lal ják-e a vezetőségi tagságot. A meg-
kérdezettek 85 százaléka igennel, 15 szá-
zaléka nemmel válaszolt. A nemmel vála-
szolók egy kisebbik része idős, közbejött 
nagyobb elfoglaltság, vagy betegség miatt , 
nagyobbik részük viszont azért nem vál-
lalja, mert nem végzett olyan munkát , 
mint vezetőségi tag, hogy ú j r a megkapja 
a tagság bizalmát. Persze az igennel vála-
szolók között ls van néhány olyan elv-
társ, aki mint vezetőségi tag nem végzett 
olyan munkát , hogy ú j r a megválasszák. 

Bízunk abban, hogy az augusztusi tag-
gyűlések elérik céljaikat, s hozzájárul-
nak a pár t X. kongresszusának sikeres 
előkészítéséhez. 

CSÁPENSZKI ISTVÁN, 
a szegedi járási pártbizottság első t i tkára 

Megjelent a sárgadinnye 
Sok a baromfi 

A háziasszonyok örömére 
végre elfogadható áron kí-
nálták szombaton, tegnap a 
paradicsomot. Az előző hé-
ten még 14—18 forinttal lett 
szegényebb, aki egy kilót vitt 
haza. E hét végére 3—6 fo-
r intra süllyedt az ára. A 
tölteni való paprikát ugyan 
még dadabonként árul ják , 
már 60 fillérért is. 

Sok csirkét is lát tunk nem 
túl magas áron. 22—30 fo-
rint között, A dinnyekedve-
lők örömére pedig megjelent 
a sárgadinnye, ki lójáér t 6 

forintot kér t a hódmezővá-
sárhelyi Dózsa Tsz. 
Áru Ara (-tói -ig) 
karalábé esemó 
saláta db 
kelkáposzta kg 
fejeskáposzta kg 
zöldbab kg 
zöldborsó kg 
karfiol kg 
újburg.onya kg 
sárgarépa csomó 
gyökér csomo 
fokhagyma kg 
szárazbab kg 

1,50— 2,50 
0 , 8 0 — 1 , 0 0 
3,50— 4,00 
4,00— 4,50 
4,00— 6,00 
8,00—10,00 
6,00— 8,00 
2,00— 4,00 
1,50— 2,50 
1,50— 2,50 

12,00—14,00 
16,00—17,00 

uborka kg 2,50— 6,00 
cseresznye kg 8.00 
meggy (pándi) kg 12.00—14,00 
meggy (cigány) kg 5,00— 6,00 

kg 

őszibarack kg 
sárgabarack kg 
málna kg 
egres kg 
apró körte 
dió kg 
mák liter 
savanyúkáposzta 

k g 
csemegekukorica 

cső 
tojás db 

3,00— 8,00 
5,00— 6,00 

20,00—22,00 
6,00— 7,00 
4.00— 6,00 

12,00—15,00 
28,00 

7,00 

1,00— 1,50 
1,00— 1,20 

pecsenyekacsa kg 25,00—26,00 


