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Fontos és növekvő szerep Magasabb szinten 
Kisipari szövetkezetek küldöttközgyűlése 

Tegnap délelőtt Szegeden, 
a Hungária Szálló kistermé-
ben gyűltek össze a ktsz-ek 
képviselői; itt tartották a 
Kisipari Szövetkezetek 
Csongrád megyei Szövetsé-
ge küldöttközgyűlését. Részt 
vett a tanácskozáson Bernu-
la Mihály, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak munkatársa. Csonka Ist-
ván, a városi pártbizottság 
ipari osztályának munkatár-
sa is. Ferenczi Tibor, az 
OKISZ elnökhelyettese is el-
jött a küldöttközgyűlésre: a 
Csongrád megyei tanács kép-
viseletében dr. B. Nagy Zol-
tán. a Szeged városi tanács 
képviseletében dr. Fenyvesi 
József jelent meg. 

Fekete László, a KISZÖV 
vezetőségének tagja köszön-
tötte a közel hatvan kül-
döttet, majd Horváth Sán-
dor, a megyei szövetség el-
nöke fűzött szóbeli kiegé-
szítést két, előzőleg írás-
ban kiadott anyaghoz. Az 
egyik előterjesztést a Csong-
rád megyei Kisipari Szövet-
kezetek idei három negyed-
évi működéséről tájékozta-
tott. 

A szövetséghez tartozó öt-
vennégy ktsz munkáját 
elemző anyag megállapítja, 
hogy a tavalyihoz képest 60 
millió forinttal, tíz százalék-
kal emelkedett az értékesí-
tés. Ezen belül a külkeres-
kedelmi értékesítés csökkent, 

főként a gépgyártás, de a 
cipőipar, textilruházat terén 
is kevesebb az export. A 
javítás-szolgáltatás összessé-
gében kedvező irányba vál-
tozott, 6.5 millió forinttal, 
13,2 százalékkal több a ta-
valyinál. Kiemelkedik az 
ipari javítások 18,3 százalé-
kos növekedése, s az épület-
fenntartási munkák fejlődé-
se. 

A termelés általában emel-
kedett: 11,8 százalékkal több 
volt, mint a tavalyi év ha-
sonló időszakában. De az 
értékemelkedésből 46 száza-
lék a létszámnövekedés ha-
tására jelentkezik, csak 54 
százalékot hozott a termelé-
kenység. Ezzel aligha lehet-
nek elégedettek a szövetke-
zetiek. hiszen ellentmond az 
intenzív fejlesztés célkitűzé-
seinek, igen messze van az 
ideális aránytól. 

Erre mindenképp ügyelni 
kell a továbbiakban. Amel-
lett. hogy jóleső érzéssel 
nyugtázhatják a ktsz-ekben: 
a rendkívüli, árvizes időszak 
nehézségein sikerült úrrá 
lenni, a lemaradás-kiesés 
nem hagy nyomot a tervtel-
jesítésben. 

Ugyancsak írásbeli anyag-
ként tanulmányozhatták a 
küldöttek a Csongrád megyei 
ktsz-ek IV. ötéves fejlesz-
tési tervéről szóló előterjesz-
tést. Az ú j tervciklusban az 
átlagosnál erőteljesebb fel-

futás várható a vas-, az épí-
tőanyag-, a vegyi, a fafel-
dolgozó", a cipő-, a textil-
ruházati és az építőipari te-
vékenységet folytató szövet-
kezeteknél. Megyéi viszony-
latban az öt év alatt 262 
millió forint értéket képvi-
selnek a beruházások. 

A KISZÖV elnöke kifej-
tette: a X. pártkongresszu-
son sok szó esett a szövet-
kezetek szerepéről. Megfelelő 
értékeléssel, kimondva, hogy: 
„az ország gazdasági életé-
ben fontos és növekvő sze-
repet tölt be a szövetkezeti 
ipar". A szövetkezeti de-
mokrácia fejlesztéséért és 
általában a párthatározat 
megjelölte célokért kell a 
továbbiakban munkálkodni. 

A továbbiakban a szövet-
kezetek közös fejlesztési 
alapjának és a Kölcsönös 
Támogatási Alap képzésé-
nek. felhasználásának mód-
járól is tanácskoztak. A me-
gye szövetkezeti dolgozóinak 
mintegy fele nő; róluk is fo-
kozottabban — a pártkong-
resszus szellemében — kí-
vánnak gondoskodni. Meg-
választották a küldöttköz-
gyűlés mellett működő nőbi-
zottsógot: titkára Kovács 
Pálné, elnöke Erdösi Ernőné 
lett. 

A napirendi pontok vitájá-
ban Ferenczi Tibor és Ber-
nula Mihály is felszólalt. 

Eredményes esztendők 
A szegedi járási tanács ülése 

Tegnap délelőtt Szegeden 
ülést tartott a szegpdi járá-
si tanács. Az elnöklő Gyuris 
Szilveszter köszöntötte a 
hosszú betegségéből fel-
épült Farkas Istvánt, a sze-
gedi járási tanács vb-el-
nökét. Az ülésen részt vet-
tek országgyűlési képviselők 
is. Tóth Szilveszterné és 
Nieszner Ferenc. A szegedi 
járási tanács négyéves mun-
kájáról. eredményeiről írás-
beli anyagot terjesztettek elő. 
Kétségtelen, hogy az elmúlt 
két évtized alatt ebben a 
ciklusban volt a legváltoza-
tosabb és legigényesebb a 
tanácsi munka. Áttérés a 
gazdaságirányítási rendszer-
re, s ez bizonyos értelemben 
a tanácsi munka, a tanácsi 
szervezet átalakításával is 
járt. Ma már bebizonyoso-
dott, helyesen. Elsősorban a 
községek kaptak nagyobb ön-
állóságot. 

A szegedi járási tanács az 
elmúlt négy esztendőben el-
látta azokat a feladatokat, 
amelyek hatáskörébe tartoz-
tak. Ebben a ciklusban 22 
ülést tartott, az első két esz-
tendőben a megjelenési 
arány jó. 75 százalék, az 
utóbbi két évben 10 száza-
lékos visszaesés tapasztalha-
tó. A tanácsülés elé 77 fő 
napirendi pont került, s 146 
esetben történt határozatho-
zatal. A tanácstagok 139 
esetben szólaltak fel, és 50 
javaslatot terjesztettek elő. 
A tanácstagi beszámolókon 
mintegy ezer közérdekű be-
jelentés hangzott el. 

A végrehajtó bizottság ez 
Ideig 101 ülést tartott és 
149 fő napirendi pontot tár-
gyalt. Ennek eredményeként 
426 intézkedést rögzített ha-
tározatban. 

A vitában Nikolényi 
György (Szatymaz) az elmúlt 
négy év művelődésügyi 
eredményeiről számolt be. 
Ebben a ciklusban csökkent 
a tanulók létszáma, 14 ezer 
380-ról 12 ezer 236-ra. Eb-

ben a négy évben 292 tanuló 
bukott meg, a korábbi négy 
esztendőben viszont 544. A 
számok azt is bizonyítják, 
hogy sokkal eredményesebb 
a nevelők munkája, kedve-
zőbbek a tanítási feltételek 
is. Változatlanul 710 nevelő 
szorgoskodik a szegedi járás 
iskoláiban, közülük már csak 
15-en képesítés nélküliek. 
Egy nevelőre 17 tanuló jut. 

Dr. Bereczki János vb-tit-
kár ismertette a járási ta-
nács és vb 1971. évi első 
negyedévi munkatervét. A 
járási népi ellenőrzési bi-
zottság 1970. második fél-

évi munkájáról dr. Tóth Im-
re, a népi ellenőrzési bi-
zottság elnöke számolt be, 
ismertette az 1971. első fél-
évi programját is. A vitá-
ban Ács Zoltán (Szeged) és 
Ocskó Imre (Kistelek) szó-
laltak fel. 

Dr. Horváth István (Rösz-
ke) útügyben interpellált, 
ugyanis Röszkén, a Felsza-
badulás utcán rendkívül 
rosszak a közlekedési viszo-
nyok. A járási tanács uta-
sította építési, közlekedési és 
vízügyi osztályát, hogy fog-
lalkozzon a röszkei panasz-
szal. 

Nem mindenkinek adatik meg, hogy 
utazgasson kedvére. Persze, ha meg-
vallatom az utazgató ismerőseimet, 

mit hallok? A bécsi kirakatok villogása, 
a szépséges svájci vidék, a dinamikusan 
fejlődő Moszkva, az Arany-part szállodái, 
az Adria kékje, ragyogó nők, automatikus 
herkentyűk, ennek az ára ennyi, amannak 
annyi, nálunk bezzeg . . . A nálunk bez-
zeg megkopott az utóbbi időben, sőt egyre 
jobban úgy végződik már, hogy nálunk 
bezzeg nem is rossz az élet. Az ilyen meg-
jegyzés jólesik az embernek, önmagam-
ban sokat meditálgattam azon, hogy mi-
korra lesz a nálunk bezzeg kifejezésnek 
egyértelmű a csengése, ami azt jelenti, 
hogy itt is jó. A X„ kongresszus határo-
zatát olvasva, kétszer is találkozhatunk 
olyan fogalmazással, hogy a szocialista 
építést magasabb' szinten kell folytatnunk. 
Érdemes ennél a kifejezésnél időzni egy 
keveset. Ügy érzem, hogy valahol itt le-
ledzik a magyarázat akár az előbb emlí-
tett példára is. 

A kongresszus határozatának utolsó 
mondata így szól: „A lenini eszméket kö-
vetve haladunk tovább ezen az úton, hogy 
az élet által igazolt politikai irányvona-
lat követve, pártunk történelmi küldeté-
sét teljesítve, a szocialista építést maga-
sabb szinten folytatva, népünkkel együtt 
megoldjuk az előttünk álló további fel-
adatokat." Tehát jobban, mint eddig. Job-
ban, pontosabban, hatékonyabban. De mi-
re alapozzuk ezt? Szerintem az eddigi 
produkciónkra. Az elmúlt huszonöt esz-
tendő eredményeire, különös tekintettel 
most záruló harmadik ötéves tervünk vég-
eredményére. a gazdasági reform által te-
remtett miliőre. 

A reform három esztendeje alatt tovább 
szilárdultak a szocialista termelési viszo-
nyok. Magasabb színvonalra emelkedett 
a szocialista tervgazdálkodás, tervszerűbb 
lett a termelés. Tervszerűbb? — kérdez-
hetnék. Amikor a felsőbb előírások nem 
kötelezőek a termelő szervezetekre? Akár-
milyen furcsán is hangzik, éppen azáltal 
lett tervszerűbb gazdálkodásunk, hogy a 
felsőbb szervek nem írnak elő kötelezően 
minden apró-cseprő feladatot a vállala-
tok számára. A hatékonyság, a- szükség-
letek valós kielégítése került előtérbe. Nem 
szokás ugyan sokat idézni egy publicisz-
tikai írásban, de nehezen kerülhető el a 
kongresszus határozatának pontos és fe-
gyelmezett szövegéből a „kölcsönzés". 

A gazdasági építés és az életszínvonal 
fejlődése című fejezet harmadik pontja 
így összegez: „Fő feladatunk a következő 
években a IV. ötéves terv teljesítése. Foly-
tatódik a szocihlizmus építése magasabb 
szinten, bővülnek a szocializmus anyagi-
műszaki alapjai, erősödik az ország vé-
delmi képessége, tovább emelkedik a la-
kosság életszínvonala, javul a dolgozók 
anyagi, kulturális és egészségügyi ellá-
tottsága. E célok elérését a termelékeny-
ség erőteljesebb emelésével, az ipar szer-
kezeti összetételének további javításával, 
a mezőgazdaság belterjességének és jö-
vedelmezőségének fokozásával, a terme-
lési, technikai és technológiai folyamatok 
korszerűsítésével és színvonalas, kulturált 

kereskedelemmel kell elősegíteni. Az or-
szágépítő célok elérésének követelménye 
az alkotó szellem további kibontakozta-
tása. a munkamorál 'erősítése, a munkafe-
gyelem megszilárdítása mindenütt, ahol 
az nem kielégítő." 

Hosszú volt az Idézet, de alighanem 
minden mondata külön témát, eszmecse-
rét igényel. Ha a nagy dolgokat kötjük 
csokorba, szűkebb pátriánk arculatán is 
egyre inkább érzékelhetővé válik a fejlő-
dés, egyre inkább létrejön az az alap, 
amelynek a színvonala más. mint ha jda-
nában, évtizedekkel, vagy akár csak évek-
kel ezelőtt volt. A magasabb színvonalat 
magasabb szintű tevékenység képes csak 
fenntartani, illetve tovább fejleszteni. S 

•valljuk be őszintén, nincs annál nagyobb 
könnyelműség, büntetés önmagunk szá-
mára, mint amikor a meglevő és adott 
gazdasági potenciálból nem „hozzuk ki" a 
benne rejlőt, a kihozhatót. 

Sok mindenre megnyugtató választ ad-
hatunk önmagunknak. A következő ötéves 
tervciklusban Szeged ipara és mezőgaz-
dasága dinamikusan fejlődik. Üj szalá-
migyár épül, üzembe lép a házgyár, ala-
pozzák már az újszegedi szövőüzemet, be-
fejezik a Magyar Tudományos Akadémia 
biológiai kutatóintézetének építését, foly-
tat ják az olajprogram beruházásait, állat-
tenyésztő telep alakul ki a Felszabadulás 
Termelőszövetkezet portáján, hogy csak 
néhányat említsünk. Lapunkban részlete-
sen is beszámoltunk arról, hogy Szeged 
egvik legrégibb és legnagyobb önálló vál-
lalata, a kenderfeldolgozó ipar milyen cé-
lokat tűzött maga elé a negyedik ötéves 
terv idejére. Kitűnt abból, hogy az inten-
zív fejlesztés út já t követik, beruházásaik 
nagyobb részét gépekre, a legmodernebb 
technikára és technológiára költik el. 

Mégis úgy érzi az ember, hogy önma-
gukban az épületek és a gépek nem 
garantálják azt, hogy nálunk maga-

sabb szinten épül majd a szocializmus az 
elkövetkezendő időben. A kongresszusi 
határozat is jelentőségteljesen hangsú-
lyozza, hogy erősíteni kell a munka mo-
rálját, megszilárdítani a munkafegyelmet. 
Gyakran megjegyzik a járókelő emberek 
építkezéseinket szemlélvén, hogy ott sokan 
ácsorognak, beszélgetnek, hogy az épít-
kezések környékén sok az elhajigált érték, 
cement, deszka, vasanyag, és nem csupán 
az emberek álldogálnak, hanem az érté-
kes gépek is. Sajnos, gyakran tárul ilyen 
kép az ember elé. S mi van ott, ahol nem 
a sétálgató emberek előtt történik a mun-
ka? A gyárkapuk mögött, az üzemi csar-
nokokban, az irodákban? Valószínűleg ott 
is találni ácsorgókat, beszélgetőket, kö-
zömböseket, pazarlókat. 

A hatékonyabb tevékenység persze nem-
csak az alsóbb régiókon múlik, sőt talán 
nagyobb arányban függ a vezetéstől, a 
vezetés színvonalától. Végül is ott kon-
centrálódik a hatékonyság növelésének 
majdnem minden eszköze. Sokat emleget-
jük még valószínűleg a magasabb szintet, 
de egy bizonyos: a magasabb szintű cse-
lekvéshez a gazdasági építőmunka haté-
konyságának a javításán át visz az út. 

Gazdagh István 

e 

Átadták Tápé új házait 

Ülést tartott 
az I. kerületi tanács 

Tegnap délelőtt a Belváros pellált körzetének ügyeiben: 
I. pártszervezet Victor Hugó Nitsinger Gyula. Sarnyai I 
utcai székházában ülést tar- Vencel. Sallai Ferenc. Pig-
tott az I. kerületi tanács A nitzki György Ótott Béla, 
napirend előtt Korek József- S z i u J á n P o z . G 
ne dr vb-elnok számolt be „ j - t J 
a lejárt határidejű tanácsi l a- B o d n a r L a l ° s - d r • M u c s l 

határozatok végrehajtáséról Józsefné és Pusztai Andor, 
és ismertette, hogy milyen Hörömpő József válaszadása 
fomosabb intézkedéseket u t á n a z ü l é s t a z elnöklő Kiss 
hajtott '-egre a ket. tanács-
ülés kczr'tt a végrehajtó bi-
zottság. A napirenden Ba-
ogh József, a kerületi ta-

nács pénzügyi osztály vezető-
jének előterjesztésében a la-
kosságot érintő adóügyi jog-
szabályok I. kerületi alkal-
mazásának vizsgálata szere-
pelt. 

A napirend vitájában fel-
szólalt Hörömpő József. a 
kc-rületi tanács vb elnökhe-
lyettese és dr, Karsai Ist-
ván, a városi tanács vb 
pénzügyi osztályának cso-
portvezetője. valamint Nii-
singer Gyula. Sarnyai Ven-
cel. Csikós Rudolf. Béres Jó-
zsef, Beck Sándor és Bod-
nár Lajos tanácstag. A vitát 
Balogh József foglalta össze, 
majd ugyancsak ő terjesztett 
két bejelentést az interpel-
lációk előtt a tanács elé. 
Ezután tíz tanácstag ínter-

Jenő tanácstag zárta be. 

Megyénk negyedik 
a vetélkedőn 

Köszönet a közreműködőknek 
A Csongrád megyei tanács A megye és székhelye lakos-

végrehajtó bizottságának ságából sokan bekapcsolód-
tegnapi ülésén Hantos Mi-
hály vb-elnökhelyettes arról 
adott tájékoztatót, hogy me-

lák a vetélkedőbe vagy köz 
remüködőként, vagy rádió-
hallgatóként. A megyei ta-

gyénk csapata jól szerepeit nács végrehajtó bizottsága 
a Tiszán innen — Dunán túl ezért köszönetét és elismeré-
rádiósvetélkedön. 
senyben három 

A ver- sét fejezi ki a megye lakos-
szereplés ságának és mindazoknak. 

után Csongrád megye végül a k i k s z emélyes közreműkö-
a^negyedik helyet szerezte d é s ü k k e ] tevékenységükkel 

A díja két kiemelkedő hozzájárultak a sikeres sze-
kepzőmüvészeti alkotás lesz. repléshez. 

Jóval az árhullám levonu-
lása után, július 15-én 
kezdhetett csak hozzá a 
Szegedi Építő Szövetkezet a 
soron kívül vállalt munká-
jához. a tápéi árvízkárosul-
tak ú j házainak fölépítésé-
hez. Anyaghiány és szerve-
zési gondok egyaránt nehe-
zítették a munkát. 

S o m o g y i K á r o l y n é f e lvé t e l e 

Tegnap, kedd délelőtt 
megkezdhették mégis a föl-
épült 56 ház előzetes mű-
szaki átadását. Beköltözhet-
nek a lakóik, de a munka 
teljes befejezésére csak ta-
vasszal kerül sor. Képün-
kön: ú j házak utcája. 

Nagyobbítják a gyári óvodát 
Az újszegedi szövőgyár 

üzemi óvodáját még ebben 
az évben kibővítik. A kiadá-
sokhoz a városi tanács is 
hozzájárult úgy. hogy 209 
ezer forinttal mérsékelte a 
kenderfeldolgozó vállalat 

kommunális adóját. A na-
gyobb óvodában harminccal 
több kisgyermek fér el. Az 
óvoda befogadóképességének 
1(1 százalékát a gyár környé-
kén lakó családok vehetik 
igénybe. 


