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Szívélyesen fogadták 
Lődzbanmegyénk 

küldöttségét 
fíenryk Walenda, a Dzien-

nik Lódzki főszerkesztőjének 
telexjelentése Lódzból: 

A Lódz Vajdasági megyei 
pár t- és tanácsi vezetőség 
meghívására szombaton a 
késő esti órákban megérke-
zett Va-sóba a Csongrád 
megyei párt- és tanácsi kül-
döttség. A küldöttség vezető-
je Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottság tagja a 
megyei pártbizottság első tit-
kára, tagjai: ár. Komócsin 
Mihály, a Csongrád megyei 
tanács elnöke, Tóth Szilvesz-
terné országgyűlési képvise-
lő, a zákányszéki községi ta-
nács elnöke, dr. Szucsíit 
Sándor, a ' szentesi járási 
pártbizottság első titkára és 
Kovács Attila, a szegedi 
olajipari pártbizottság tit-

kára. Kedves magyar vendé-
geinket. a varsói repülőtéren 
a Lódz megyei párt- és ta-
nácsi képviselők szívélyesen 
köszöntötték. 

A Csongrád megyei kül-
döttség vasárnap érkezett 
Lódzba, ahol megtekintették 
a Munkásmozgalmi Múzeu-
mot. 

Hétfőn a delegációt fogad-
ta Zbigniew Zieíin, a LEMP 
Lódz megyei bizottságának 
első titkára. Baráti szavak-
kal köszöntötte a testvérme-
gyei küldöttséget. Szavaira 
Győri Imre válaszolt. 

Ezt követően a Csongrád 
megyei delegáció Piotrkowba 
utazott, ahol a LEMP váro-
si és járási bizottsága látta 
vendégül őket. A fogadás 
után felkeresték a Hortenzia 

Üveg- és Kristálygyárat. El-
látogattak a polichiói parti-
zán csaták múzeumába is.1 

Végül Boguslawiciban lóte-
nyésztő gazdaságot kerestek 
fel. 

Kedves magyar vendége-
inket kedden fogadja Román 
Malinowski, aki a megyék 
közötti kapcsolatot tar t ja 
fenn. Ellátogatnak Kutnóba, 
ahol megtekintik a POLFA 
gyógyszergyárat, az ODOrói 
várat, a járási kultúrházat, a 
Lengyel Egyesült Munkás-
párt Krosniewici-i Propagan-
da Központját és a Chodow-i 
állami gazdaságot. 

A Csongrád megyéből ér-
kezett magyar vendégeket 
mindenfelé szívélyesen fo-
gadják. 

Megnyílt a családi és társadalmi 
eseményeket rendező iroda 

Tegnap, hétfőn a Lenin, 
körút és a Dugonics tér sar-
kán levő ú j helyiségében 
megnyílt a családi- és társa-
dalmi eseményeket rendező 
iroda. Az ünnepélyes meg-
nyitón részt vettek a megye 
és a város párt- és állami 
szerveinek, tömegszervezetei-
nek képviselői köztük dr. 
Ágoston József, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak ti tkára és dr. Csernus 
Ferenc, a megyei tanács osz-
tályvezetője. A városi tanács 
végrehajtó bizottsága nevé-
ben ctr. Biczó György Sze-
ged megyei város tanácsának 
elnöke nyitotta meg az iro-
dát. 

Méltatta a családi ünnep-
ségek társadalmi megrende-
zésének jelentőségét a világ-
nézeti nevelésben, a társada-
lom tudatának formálásá-
ban, az erkölcsi nézetek az 
életforma és a társadalmi 
szokásrendszer megváltozta-
tására irányuló törekvések-
ben. Az MSZMP Politikai 
Bizottságának a családi ese-
ményekkel, ünnepségekkel 
kapcsolatos határozata állást 
foglalt amellett, hogy a leg-
fontosabb családi események 
megünneplésében is kifeje-
zésre jusson az állampolgá-
rok szocialista társadalomhoz 
való tartozása. 

E célból, az egyén és a 
társadalom kapcsolatának 
további elmélyítésére, a csa-
ládi ünnepek, esmények tár-
sadalmi megrendezésére, 

Az ú j intézmény egyik terme 

ezek tartalmasabbá, vonzób-
bá tételére hívta életre a 
városi tanács végrehajtó bi-
zotsága az irodát. Alapvető 
feladata a névadó ünnepsé-
gek. házasságkötések, házas-
sági évfordulók ünnepsé-
geinek és a polgári gyász-
szertartásnak a szervezése. 
Feladatai közé tartozik 
az ehhez szükséges tár-
sadalmi bázis megteremté-
se, a módszertani munka ki-
alakítása és fejlesztése. A ta-
nács éppen ezért jelentős 
anyagi támogatással hozta 

létre az irodát, s terem, 
tette meg a működéséhez 
szükséges igen jó feltétele-
ket. Végül dr. Biczó György 
kérte a párt-, a KISZ-, a 
szakszervezetek és a tömeg-
szervezetek aktivistáit, a 
vállalatok, üzemek és intéz-
mények vezetőit, hogy az 
iroda munkatársaival együtt 
járuljanak hozzá e célok 
megvalósításához. 

Ezután a jelenlevők meg-
tekintették a szépen beren-
dezett helyiségeket 

Fogyasztási szövetkezetek küldöttközgyűlést 

Pártszervezetek 
a beruházásokárt 

A küszöbön álló ú j esz-
tendőben végzendő munka 
irányelveiről, célkitűzéseiről 
tárgyalt tegnap délelőtt a 
MÉSZÖV . küldöttközgyűlése 
Szegeden, Hunyadkürti La-
josnak. a MÉSZÖV elnöké-
nek előterjesztése alapján. A 
terveket az idei eredmé-
nyekhez szabják, ezekről be-
szélt először az előadó. A 
szövetkezeti demokrácia ki-
teljesedésében nagyot lép-
tünk előre, a tulajdonosi jo-
gaikkal is jobban élnek szö-
vetkezeti tagjaink, jó volt 
az áruforgalom, sokat fejlő-
dött az üzlethálózat — Do-
rozsma, Szőreg. Mórahalom, 
Kistelek ú j áruházai szem-
léltetik a fejlődés tenden-
ciáit —, a gazdálkodási 
eredmények némileg mégis 
elmaradtak a célkitűzések-
től. Falvaink húsellátása to-
vább javult, több hűtőpult-
tal rendelkeznek üzleteink, 
fűtőolajat ' szinte minden 
szövetkezet árusít. Igazán jó 
minőségű kenyérről azóta 
beszélhetünk, mióta a szö-
vetkezeti pékségek megtör-
ték a korábbi monopolhely-
zetet, és egészséges rend-

szerre kényszerítették a sü-
tőipart. 

A következő évben bőví-
teni szeretnék a tagságnak 
nyújtható kedvezmények kö-
rét, és nagyobb gondot for-
dítanak a tagok rendszeres 
tájékoztatására is. Az 
ÁFÉSZ-ek alapvető feladata 
a fogyasztók igényeinek le-
hetip legjobb kielégítése, a 
választék további javítása. 
A hozzászólásokból is a r ra 
lehet következtetni, hogy a 
zöldség és gyümölcs bolti 
forgalma a szövetkezetek 
felvásárló tevékenységének 
lényeges fokozásával jelen-
tősen emelkedik majd. 

A termelési és fogyasztási 
célok megvalósításához, a 
tagok életkörülményeinek 
javításához az eddiginél is 
nagyobb segítséget igyekez-
nek adni a takarékszövetke-
zetek. A lakásszövetkezetek 
szerepe egyre nő a lakás-
program végrehajtásában, 
1974-ben előreláthatóan 500-
zal emelked'k a szövetkezeti 
lakások száma. 

A küldöttközgyűlés fog-
lalkozott a célkitűzések ma-
radéktalan megvalósítása ér-

dekében végzendő munka 
részletproblémáival is. A 
hozzászólók egy-egy szakág 
feladatainak tisztázásával, 
vagy a fejlődést gátló ténye-
zők felsorolásával . járultak 
hozzá a közgyűlés munkájá-
hoz. Részt vett és felszólalt 
a küldöttközgyűlésen dr. 
Paczuk István, a megyei ta-
nács elnökhelyettese, Perjé-
st József, a megyei pártbi-
zottság munkatársa és dr. 
Szamosközi László, a SZÖ-
VOSZ osztályvezetője is. 

Az év vége fele köze-
ledvén, a vállalatok-
nál mindinkább ki-

alakul a pontos kép az idei 
beruházások teljesítéséről. 
Ezt az értékelést a pártszer-
vezetek is számításba vehe-
tik — ós számításba is ve-
szik —, amikor a termelés 
pártirányításával, más szó-
val saját gazdaságszervező, 
-irányító, -segítő és -ellen-
őrző tevékenységükkel fog-
lalkoznak. Hiszen a beruhá-
zások megvalósulásának se-
gítése e tevékenységnek igen 
fonto6 eleme, oldala. 

A" tapasztalatok arról ta-
núskodnak, hogy a Köz-
ponti Bizottság 1972. novem-
beri határozatának megfe-
lelően a pártszervezetek az 
utóbbi időben eredménye-
sebben foglalkoznak a beru-
házásokkal. Ennek is része 
volt abban, hogy az idén 
erősödött a beruházási fe-
gyelem, az előirányzatok 
pontosabban, tervszerűbben 
válnak valóra. E tapasztala-
tok megerősítik, hogy a jó 
beruházási tevékenységnek 
alapvető feltétele az e te-
rületre vonatkozó párt- és 
állami határozatok követke-
zetes végrehajtása. 

E munka tartalmát és 
módszereit több lényeges 
tényező határozza meg. Így 
mindenekelőtt az, hogy a 
pártszervezetek politikai jel-
legű tevékenységet folytat-
nak, tehát e területen is po-
litikai eszközöket alkalmaz-
nak. Ugyanilyen fontos 
elv, hogy álláspontjuk ki-
alakulásakor mindig a nép-
gazdaság érdekeit rangso-
rolják az első helyre. Ez az 
elv a munka módszereit is 
befolyásolja. Ezért nem ma-
rasztalhatók el azok a pár t-
szervezetek. amelyek az fdén 
esetenként operatív módon 
is beavatkoztak a beruházá-
si tevékenységbe. Ha ez 
hosszabb távon nem is ál-
landósítható, de most több 
helyen szükségessé vált, mert 
egyes esetekben csak így le-
hetett módosítani a túlmé-
retezett, költséges tervcélo-
kat, koncentrálni az anyagi 
eszközöket, meggyorsítani az 
ú j létesítmények elkészülé-
sét. 

Sa beruházás jellege, 
a konkrét munkaterü-
let sajátosságai ugyan-

csak nagymértékben befo-
lyásolják a pártmunka tar-
talmát és formáit. Ezért he-
lyes — és természetes —, 
hogy a beruházási tevékeny-
ség kérdéseit másként kö-
zelíti meg például a tervező-
intézet pártszervezete, mint 
a kivitelező építésvezetőségé, 
vagy másként foglalkoznak 
az állami nagyberuházások-
kal, és megint másként vál-
lalati eszközökből létesülők-
kel. A konkrét helyzet konk-
rét elemzésnek lenini köve-
telménye itt is fontos fel-
tétele a munka eredmé-
nyességének. 

Különösen fontos ez olyan-
kor. amikor eltérő érdeke-
ket kell egyeztetni, illetve 
rangsorolni. A több gyár-
egységre, telephelyre kiter-
jedő vállalatok üzemei kö-
zött a fejlesztés konkrét cél-
jainak meghatározásakor 
gyakorta támadnak nézet-
eltérések. Érthető, ha az 
egyes üzemek csak a sa já t 
gondjaikkal törődve szeret-
nének a beruházásokból 
megfelelően részesedni. Még-
sem érthetünk egyet azok-

kal a pártszervezetekkel, 
amelyek ilyenkor — szem 
előtt tévesztve az összválla-
lati, népgazdasági érdeke-
ket — csupán a saját üze-
mük korszerűsítéséért hada-
koznak. Joggal várható el, 
hogy képesek legyenek fe-
lülemelkedni a valóságos 
vagy vélt helyi érdekeken és 
az összesség szemszögéből is 
mérlegeljék a helyzetet. Pél-
dául, kezdeményezhetik an-
nak felmérését, hogy egy 
adott cél elérhető-e beru-
házás nélkül, s ha igen, mit 
tehetnek, mit tegyenek ezért 
a kommunisták. 

Nem ritka az sem, hogy a 
tervezők, a beruházók és a 
kivitelezők érdekei útköz-
nek össze egv-egy beruhá-
zás megvalósításakor. Olyan 
is előfordul, hogy az egyik 
vagy másik fél megszegi a 
közös megállapodást, s ez-
zel veszélyezteti a partnerek 
érdekeit, esetleg a népgaz-
dasági célokat is. Némely-
kor a helyzet egészen el-
mérgesedik. Ilyenkor az 
érintett pártszervek akkor 
járnak el helyesen, ha nem 
a „részkérdésekben" akar-
nak minden áron igazságot 
tenni, nem bonyolódnak be-
le a vitatkozó partnerek pro 
és kontra érveinek vizsgá-
latába, nem hagyják magu-
kat eszközként felhasználnia 
részigazságok bizonyítására, 
hanem az érintett vezetőket 
a megfelelő kapcsolatok visz-
szaállítására, a szocialista 
vállalatvezetőkhöz méltó ma-
gatartásra intik. 

A beruházásokkal kap-
csolatos pártmunka ered-
ményei végső soron a be-
ruházásokban öltenek tes-

tet, azok megvalósulásán 
mérhetők. Tehát nem azon, 
hogy hányszor tűzték e té-
mát napirendre, hány érté-
kezletet tartottak e tárgy-
ban, hanem, hogy milyen ha-
tékonysággal folyik a. mun-
ka. Ezért az érintett pár t -
szervek politikai felelősség-
gel tartó;- iák. 

Talán icm teljesen feles-
leges ugyanakkor arra i3 
utalni, hogy a pártszerve t 
felelőssége nem azonos jel-
legű és méretű a gazdasági 
vezetőkével. A pártszerveze-
tek feladata elsősorban az 
ellenőrzés, valamint az en-
nek alapján leszűrt követ-
keztetések elfogadtatása az 
illetékes vezetőkkel. Ennek 
során megkülönböztetett f i -
gyelmet érdemel a tervsze-
rűség, a takarékosság, a be-
ruházásokon dolgozó szer-
vek, vállalatok munkájának 
koordinációja, az együttmű-
ködési készség fejlesztése, az 
őszinte, kölcsönös, megértő 
tájékoztatás, a dolgozók fo-
lyamatos munka- és anyag-
ellátása, a korszerű szer-
vezési módszerek alkalmazá-
sa. 

A pártszervek tevékeny-
sége természetesen 
nem helyettesítheti és 

nem is nélkülözheti a többi 
társadalmi és állami szerv 
irányító, segítő, ellenőrző 
munkáját . A jól összehan-
golt, tervszerű politikai és 
gazdasági munka, a komplex 
intézkedések, a megfelelő 
irányítási, szervezési és gaz-
dálkodási módok együttesen 
növelhetik tovább beruházá-
saink hatékonyságát. 

KÖSZÖRŰS FERENC, 
az MSZP KB munkatársa 
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Elénk arany-
vasárnapi forgalom 

Magyar—szovjet 
államközi egyezmény 

I. V. Archipovnak, a Szovjetunió állami gazdasági kap-
csolatok bizottsága első elnökhelyettesének vezetésével hét-
főn szovjet delegáció érkezett Budapestre. Az Építésügyi 
és Városfejlesztési Minisztériumban hétfőn I. V. Archipov 
és dr. Szabó János aláírta a bélapátfalvai cementgyár be-
rendezéseinek szállításával kapcsolatos magyar—szovjet 
államközi egyezményt 

Vasárnap rendkívül élénk, 
eleven volt a szegedi üzle-
tekben a forgalom. Arany-
vasárnap volt, s a vásárlók 
valósággal elözönlötték az 
üzleteket. Sokan most vásá-
roltak karácsonyra és már 
az ű j évre is. A Centrum 
Áruház aranyvasárnapi for-
galma 1 millió 260 ezer fo-
rint volt, szemben a tava-
lyi 1 millió 150 ezerrel. 

A Delta Kiskereskedelmi 
Vállalat szegedi üzletei 916 
ezer forintot forgalmaztak 
aranyvasárnapon, mintegy 
százezer forinttal többet, 
mint tavaly ilyenkor. Két-

száz-negyvennégyezer fo-
rint értékben különösen nagy 
forgalmat bonyolított le a 
Kárász utcai villamossági 
szaküzlet. Kelendőek voltak 
a játékok. 

A Komplett Ruházati Vál-
lalatnak Szegeden 34 üzlete 
volt nyitva aranyvasárnapon 
délelőtt 10-től délután 6-ig. 
Üzletei több mint 1 millió 
400 ezer forintot forgalmaz-
tak ezen a napon, három és 
félszer annyit, mint ameny-
nyit ugyanezen üzletek ezüst-
vasárnapi forgalma eredmé-
nyezett. 

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

Aranyvasárnap délelőttjén a Kárász utcán 


