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Megyei szövetkezeti kommeelste aktívaülés Szegeden 
(Folytatás a 3. oldalról.) 

Szövetség titkára arról be-
szélt, hogyan illeszkedtek be 
a gazdálkodás segítésébe a 
területi szövetségek. A ter-
melőszövetkezeti mozgalom 
mai gondjai merőben külön-
böznek az 5—8 évvel ezelőt-
titől. S hogy nem perifériá-
lis, hanem központi ügy a 
mozgalom Ugye, azt éppen 
ez az aktívaülés ls bizonyít-
ja — vélekedett a felszólaló. 

A negyedik ötéves terv 
céljainak megvalósítása na-
gyobb hozzáértést, szakér-
telmet kíván. S műszaki 
fejlesztést ls. A gépellátásról 
szólva pozitívumként emlí-
tette, hogy a decemberre 
megrendelt 30 erőgép mér 
megérkezett az AGROKER-
től. Beszélt a nők és a fia-
talok szövetkezetben hely-
zetéről, a gyenge termőhe-
lyű szövetkezetekről ls. Min-
denki helyeselte, amit a 
szociális ellátottságról mon-
dott: ezt is ütemesen kell 
fejleszteni, ahol valamilyen 
létesítményt emelnek ter-
vezzenek mellé szociális 
épületet ls. 

Molnár Lajos, a Szentesi 
Tsz Szövetség elnöke szóvé 
tette, hogy ebben az évben 
sok Idegeskedni valójuk 
volt a szövetkezeti vezetők-
nek. Az árvíz, belvíz és 
jégverés mellé újabban a 
fagykár ls járul: elfagyott a 
paprika. Azt szeretnénk — 

A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja 
mondotta —, ha ezek isme-
retében esetenként mérle-
gelve bírálnék el az egyes 
téeszek helyzetét. 

A szocialista építés 
egész történelmi 

szakaszában 
Felszólalt a vitában dr. 

Dabronakl Gyula ls, aki tol-
mácsolta az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának üdvöz-
letét és részletesen fej te-
gette a párt szövetkezeti po-
litikájának főbb kérdéseit. 
Hangsúlyozta, hogy a párt 
és a kormány egyik legfon-
tosabb politikai és gazdasági 
kérdésnek tar t ja a szövetke-
zeti élet politikai és gazda-
sági fejlesztését, hogy tíz 
eddigi munka ne veszítsen 
lendületéből, a sikerek to-
vább folytatódjanak. Az Idei 
belvíz, árvíz, jégverés — 
ami mögöttünk van — túl-
nyomórészt a szövetkezete-
ket sújtotta. Mindent meg 
kell tennünk, hogy gyorsan 
kiláboljunk ebből a hely-
zetből, s az Idei 'kár ne be-
folyásolja a következő évek 
munkájának megalapozását. 

A továbbiakban arról be-
szélt, hogy az országban 11 
ezer vállalat működik; en-
nek több mint fele szövet-
kezeti formában gazdálko-
dik. Ez önmaga ls mutat ja a 
szövetkezetek politikai és 
gazdasági jelentőségét, a 
népgazdaság életében betöl-
tött szerepét. Az ország ak-
tív keresőinek egyharmada 
szövetkezeti formában keresi 
kenyerét és állítja elő a 
nemzeti jövedelmet. Ez is 
sokat mond. Pártunk a leni-
ni szövetkezeti politika 
alapján áll, és azt akarja, 
hogy a szövetkezeti mozga-
lom továbbfejlődjék, hiszen 
a szövetkezeteknek nagy je-
lentőségük van a népgazda-
ság fejlesztésében, s csak 
velük együtt építhetjük fel 
a szocialista Magyarországot. 

Ezután a tennivalókat 
vette sorba, s még egyszer 
hangsúlyozta, hogy a szocia-
lista építés egész történelmi 
szakaszában n szövetkezeti 
gazdaság szerves része a 
népgazdaság minden ágának. 
Most nagyobb lépést kell 
lenni az Intenzitás, a válla-
latszerű gazdálkodás felé. 
Az intenzitást elsősorban 

magasabb gépesítéssel, mo-
dernebb termelési eljárások-
kal, ügyesebb, okosubb, a 
szövetkezés minden formá-
jában megnyilvánuló válla-
latszerűbb gazdálkodással 
tudjuk elérni. Csongrád me-
gyében a szövetkezetek ered-
ményei, de az Itt elhangzó 
vita ls mutatta, hogy a 
munkához jól értő vezetők, 
jó pártszervezetek, KISZ-
szervezetek vannak a szö-
vetkezetekben. Természete-
sen az szükséges, hogy az 
állami vállalatokkal azonos 
működést feltételeket te-
remtsünk a szövetkezetek 
számára is, hogy versenyké-
pesek lehessenek. A szövet-
kezetek életét és érdekeit 
okos jogszabályokkal kell 
összehangolni az állami ér-
dekekkel. Hiszen például a 
mezőgazdasági össztermelés 
70 százaléka a téeszekben 
Jön létre. Az ország kiske-
reskedelmének 30 százalékát 
a szövetkezeti kereskedelem 
bonyolítja le. Ilyen helyzet-
ben tehát a szövetkezetek 
erősítése, a vezetés javítása 
az egész nép érdekét szol-
gálja. 

A szövetkezet azonban 
nemcsak gazdasági egység, 
mozgalom is, a szövetkezeti 
tag nemcsak dolgozik, ha-
nem politikai közösségben is 
v,an, ebben ls tevékenykedik. 
Ezért össztársadalmi érdek, 
hogy a munka minden vo-
natkozásban javuljon. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy ná-
lunk két egyenrangú szocia-
lista tulajdonforma van: ál-
lami és szövetkezeti tula j -
don. Mindkét tulajdonformát 
fejleszteni, erősíteni szük-
séges. Ezt fontos" hangsú-
lyozni, hogy a szövetkezetek 
magabiztosan tekinthessenek 
a jövőbe. 

Dr. Dabronakl Gyula fel-
szólalásában kitért a háztáji 
termelés problémájára is. 
Hangsúlyozta, hogy ezt úgy 
kell tekinteni, mint a szo-
cialista mezőgazdasággal 
együtt született és ennek 

tartós, szerves részét képező 
termelési szektort. A háztá-
ji mintegy 3 millió ember 
ellátásához járul hozzá, te-
hát olyan gazdasági erő, 
amely nem egyszerűen — 
akarom, nem akarom ház-
táji probléma —. hanem az 
ország ellátásénak kérdése. 

Foglalkozott a téeszek 
melléküzemági tevékenysé-
gével ls, amely tulajdon-
képpen most kezd kibonta-
kozni, és szintén nagy szere-
pe van a foglalkoztatásban 
és az ellátásban. Kitért ar -
ra, hogy a mintegy másfél 
millió téesz-tag évi munká-
jából 50—80 munkanap esik 
ki, mert nincs mit csinálni. 
Könnyű belátni, hogy ha 
meg tudnánk oldani a teljes 
foglalkoztatást, ez további 
milliárdokkal növelné a 
nemzeti jövedelmet. 

Felszólalása befejező ré-
szében a szövetkezetekben 
tevékenykedő pártszerveze-
tek, kommunisták feladatá-

val foglalkozott. Hangsú-
lyozta: a tagság tudatformá-
lásában különösen nagy 
szerepük vnn a pártszerveze-
teknek. Segítsék nevelő 
munkával, hogy a szövetke-
zeti demokrácia eleven le-
gyen, hogy a tagság jobban 
éljen a jogaival, de Ismerje 
kötelességeit ls. Neveljék a 
pártszervezetek a tagságot a 
szövetkezett életben való ak-
tív részvételre, a vezetősé-
get ösztönözzék a kezdemé-
nyezésre és a törvények be-
tartására. Fontos, hogy a 
szövetkezeti vezetők Ismer-
jék a határozatokat, rendele-
teket. A kommunisták fel-
adata azonban, hogy ezeket 
a tagság mind szélesebb tö-
mege is megismerje. Külö-
nösen tevékenykedniük kell 
a pártszervezeteknek annak 
érdekében, hogy Javítsák a 
nők munkakörülményeit, 
hogy a nők közül minél töb-
ben kerüljenek be a veze-
tésbe. 

Az észrevételeket 
figyelembe veszik 

Dómján József, a Dorozs-
mai Általános Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezet el-
nöke ezután arról a. sze-
repről beszélt, amelyet a 
lakosság ellátásában tölte-
nek be az áfészek. Szólt a 
nehézségekről ls, melyek a 
jó ellátást akadályozzák. Pa-
lackos gázhoz, fűtőolajhoz 
például nehezen lehet falun 
hozzájutni. Azt ls helytele-
nítette. hogy míg a váro-
sokban eldöntötték már a 
vasárnapi nyitvatartás kér-
dését, falun, úgymond, is-
iié t „vívni kell" egy-egy üz-
let vasárnapi nyitvatartá-
sáért, amit pedig nyilván jó 
néven vennének az asszo-
nyok.' 

Dr. Ábrahám Antalné, a 
Szegedi Konzvergyár igazga-
tónője a zöldségtermelés 
komplex fejlesztését szor-
galmazta. A vetőmag-neme-
sítésben, a jobb ápolási 
technológiák kialakításában, 
a különféle munkák gépesí-
tésében jelölte meg azokat a 
tennivalókat, amelyeket a 
negyedik ötéves terv során e 
területen el kell végezni. 
Gorcsa János, a vásárhelyi 
Kisállattenyésztő Szövetke-

zet képviselője ennek a szö-
vetkezést formának eredmé-
nyeiről, távlatairól beszélt. 

Végez.etül Győri Imre vá-
laszolt a felvetett kérdések-
re, summázta a legfontosabb 
megállapításokat. Ezeket 
messzemenően figyelembe 
veszi a megyei párt-végre-
hajtóbizottság annak az 
anyagnak a kidolgozásánál, 
amelyet egyrészt a szövetke-
zetekhez, másrészt a felsőbb 
szervekhez juttatnak el. 

Török László zárszavával 
ért véget a megyei szövetke-
zeti aktívaülés. 

Az NDK-ban ünnepélyesen fogadták 
a hadgyakorlatra érkező 

katonáinkat 
Az NDK-ban szombaton 

ünnepélyesen fogadták a 
Varsói Szerződés csapatai-
nak az NDK-ban megtartan-
dó hadgyakorlatára érke-
zett testvéri hadseregek egy-
ségeit. Az érkezőket az NDK 
feldíszített pályaudvamdn, 
repülőterein és kikötőiben 
feliratok és ünneplő szavak 
köszöntötték. 

A magyar néphadseregnek 
a hadgyakorlaton résztvevő 
katonáit Forst főterén a 
magyar—német barátságot 
kifejező gyűlésen üdvözöl-
ték. Az, NDK nemzeti nép-
hadseregének és a város la-
kosságának nevében Sleg-

fried Steinhaeen ezredes, il-
letve Gründler, az NSZEP 
helyi vezetőségének titkára 
köszöntötte uz érkezőket, 
akiknek az ünnenélyes fo-
gadtatáson megjelent úttörők 
virágokat és ajándékokat 
adtak át. 

A rendkívüli baráti han-
gulatú fogadtatást a magyar 
katonák, tiszthelyettesek és 
tisztek nevében Dómján 
Gyula ezredes köszönte meg. 
Kijelentette, hogy a hadgya-
korlatok n^agyar résztvevői 
lelkiismeretesen felkészültek 
az előttük álló feladatok tel-
jesítésére és mindent meg-
tesznek annak sikeréért. 

áá „ Vitamin-műszak 
a konzervgyárban 

A Szegedi Konzervgyár 
dolgozói vasárnap ls két mű-
szakot tartottak, mégpedig 
különleges „vitamin-műsza-
kot". Ezen a napon ugyan-
is a vastaghúsú, C-vitamtn-
ban gazdag pirospaprikát 
dolgozták fel prltamlnná. 
Ebből a kitűnő ételízesítőből 
mintegy öt vagonnal készí-
tettek vasárnap. 

Ugyancsak fontos feladat 

volt az úgynevezett árvizes 
zöldbab konzerválása. Ezt a 
cikket elsősorban az árvíz-
károsult közös gazdaságok 
termesztették, mivel másra 
nem igen volt lehetőségük a 
víz késői levonulása miatt. 
Most némileg megtérül a 
káruk, mert a konzervgyér 
mintegy negyven vagonnal 
átvesz a viszonylag jó ter-
mést adott zöldbabból. 

Bezárta kapuit 
a szabadkai 

kisipari vásár 

E n y c d l Z o l t á n f e l v é t c l s 

A szegedi kéziszerszámgyár az egyik leghűségesebb ki-
állító S zabadkún 

Szabadkán bezárta kapuit 
a 13. kisipari és kézműipa-
ri kiállítás és vásár. A mu-
gyar kiállítók sikerrel szere-
peltek. A vásár igazgutósága 

Ünnepség a DAV-nál 
Az árvíz elleni védekezés-

ben kitűnt dolgozót tisztele-
tére ünnepséget rendezett a 
Délmagyarorszégi Áramszol-
gáltató Vállalat tegnap dél-
után Szegeden, a vállalat 
Klauzál téri kultúrtermében. 
Vajda György vállalati igaz-
gató tartott ünnepi beszédet, 
majd Kerényi A. Ödön, a 
Magyar Villamosművek 
Tröszt vezérleazgató-helyet-
iese szólt a megjelentekhez. 
Forgó László, az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója két elismerő ok-
levelet nyújtott á t : az egyi-

ket az Országos Vízügvi Hi-
vatal nevében. Dcgen Imre 
államtitkár, az OVH elnöke 
aláírásával, a máslkat salát 
hivatalától. elismerésül a 
DÁV-nak. 

Az ünnepségen 94 Árvíz-
védelemért Emlékérmet. 83 
Dicsérő elismerés oklevelet, 
négy szocialista brigádnak 
kollektív elismerő oklevelet 
adtak át. 

Az ünnepségen meglelent 
dr. Bozó Sándor, a Csongrád 
megyei tanács vb titkára és 
a megyei pártbizottság kép-
viseletében Horváth János. 

színvonalas megjelenésükért 
díszoklevelet adott át kép-
viselőiknek. 

A legeredményesebben a 
szabadkai kiállítással Szeged 
révén kapcsolatba került vi-
déki üzemek, ktsz-ek szere-
peltek. A békéscsabai textil-
feldolgozó, valamint a Kőrös 
vidéki papucsos ktsz arany-
érmet nyert, az EMG esz-
tergomi gyáregysége pedl'í 
a bíráló bizottság külön dí-
ját — szintén aranyérmet 
— kapott. A klálltás üzlet-
kötéseiről még nem érkez-
tek Hírek. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a szegedi vá-
sár tárgyalásához hasonlóan 
eredménnyel kecsegtető 
megbeszélések kezdődtek 
Többek között a fémfeldo' 
gozó vállalat, a tápéi há/. 
Ipari szövetkezet tennék r 
iránt mutatkozik nagy ér-
deklődés: a vásárlás feltéte-
leit a következő napokban 
állapítják meg az üzemek, 
Illetve a szabadkai kereske-
delmi cégek képviselői. 


