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Sándor József
Üzletkötések
látogatása Szegeden a BNV-n
Tegnap, csütörtökön délelőtt
Szegedre
látogatott
Sándor József, az MSZMP
Központi Bizottságának tagja. a KB osztályvezetője. A
megyei pártbizottságon fogadta dr. Komócsin Mihály,
a* MSZMP Csongrád megyei bizottságának első titkára, s tájékoztatta
Szeged
és Csongrád megye életéröL A megbeszélésen részt
vett dr. Varga
Dezső, az

MSZMP Szeged városi bizottságának titkára.
Az eszmecsere után Sándor József felkereste a Pannónia
Szőrmekikészítő
és
Szörmekonfekció
Vállalatot,
találkozott a vállalat párt-,
szakszervezeti és gazdasági
vezetőivel. Megtekintette az
üzemet, elbeszélgetett a dolgozókkal, szocialista brigádok vezetőivel. Az üzemlátogatás után Sándor József
visszautazott Budapestre.

A BNV külföldi vendégei
közül jó néhányan üzleti
szerződés aláírásával fejezik
be vásárlátogatásukat. Bár a
legnagyobb üzletkötések
a
vásár utolsó napjaiban várhatók, már csütörtökön több,
igen jelentős
megállapodás
jött létre. A nap legjelentő.
sebb szerződését a Metalimpex írta alá a szovjet Promszirioimport egyesüléssel.

Javuló energia
gazdálkodás
Ülést tartott a megyei NEB
Az
energiagazdálkodás
helyzete újra reflektorfénybe
került az egész világon, így
nálunk sem lehet mellékes a
téma, még akkor sem, ha az
általanos olajválság hazánkat nem érintette úgy, mint
a nyugati
országokat. A
Csongrád megyei Népi Ellenőrzési Bizottság már két
évvel ezelőtt megvizsgálta,
hogy környezetünkben
miként is néz ki az energiaellátás és -gazdálkodás néhány
területe. A tegnapi, csütörtöki ülésen a népi ellenőrök
azt értékelték, hogy milyen
képet mutat ma az olaj-, a
gáz- és a villamosenergiaszolgáltatás és -felhasználás;
milyen intézkedéseket tettek
az évekkel ezelőtt ellenőrzött
vállalatok.
A felmérés kiterjedt a
Délalföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalatra, a Délmagyarországi
Áramszolgáltató
Vállalatra, a Kenderfonó és
Szövőipari Vállalatra, a szegedi téglagyárra és a termelőszövetkezeti
gazdaságokra, illetve a megyei és a
szegedi városi tanácsok építési és közlekedési osztályaira, valamint az ÁFOR Csongrád megyei szervezetére.

Hódít a földgáz
Megállapították, hogy az
elmúlt években rohamosan
fejlődött környezetünk ipara
és mezőgazdasága, s ennek
arányában
növekedett az
energiaigény is. Az iparvállalatok, a termelőszövetkezetek és a városok is egyre
jobban előtérbe helyezik a
korszerűbb
energiahordozókat — állapították meg a
szakemberek. Ebben az időszakban érte el a tervezett
termelési mennyiséget a szegedi szénhidrogén
medence
is. s ma már évente 1,2 millió tonna koolajat és ha az

szükséges 1 milliárd köbméternél több földgázt biztosítanak a népgazdaságnak. A
palackos gáz is tért hódított
a lakosság körében,
A vezetékes és a palackos
gázellátásban a szegedi és a
környékbeli települések háztartásainak 68 százaléka részesül, s így az előrehaladás
olyan mérvű, hogy jóval túlteljesítettük a tervet. Ugyancsak Szegednek és környékének gázolaj és fűtőolaj ellátását javítja a múlt évben
üzembe helyezett 5500 köbméter tároló terű
algyői
AFOR-telep. S hogy a földgáznak milyen sikere van,
ékesen bizonyítja, hogy a
környékbeli
mezőgazdasági
üzemek gázfogyasztása a legutóbbi időben a korábbi 5
millió köbméterről 10 millió
köbméterre emelkedett éves
felhasználásban.

Új vezetékrendszer
A DÉGÁZ meggyorsította
a városi fogyasztók zavartalan ellátását garantáló vezetékrendszerek építését. A Szegedet ellátó fővezeték biztosítására egy újabb tápláló
gerincvezetéket építenek az
újszegedi térségben, s a Tiszát átszelő csöveket már le
is fektették. A további szakasz nagynyomású vezetéke
építésének a tervét készítik.
Ezzel nagyobb
biztonságú
lesz a város gázellátása. A
gázellátás javítását
célozta
az az intézkedés is, hogy a
korábban
elhatározott 340
millió forintos
beruházási
összeget felemelte az OKGT
420 millióra; ebből ez év elejéig közel 300 millió forintot
fel is használtak.
A gázolaj és a fűtőolaj ellátásban eddig nem voltak
zavarok. Bár azt is megállapították, hogy a nagyfogyasztók egy része a gázolajról

visszatért a fűtőolaj felhasználására, ami jogtalan anyagi előnyöket adott elsősorban
a mezőgazdasági üzemeknek,
s ezzel, ha kis mértékben is,
de zavarták a kisfogyasztók
ellátását. A villamosenergiaellátást nagyban javította a
DÉMÁSZ elosztórendszerének
korszerűsítése.

Nagyobb összhangot
összegezve azt állapították
meg a népi ellenőrök, hogy
a két évvel korábban feltárt
hiányok
megszűntetésére
mind a szolgáltató, mind a
felhasználó vállalatok megfelelő intézkedéseket
tettek.
Ennek eredményeképpen sokat javult az energiagazdálkodás hatékonysága. A szolgáltatók a
megnövekedett
energiaigényeket is zavartalanul ki tudják elégíteni, s«
ezzel mind az ipari, mind a
mezőgazdasági termelés fejlődését segítik. Különösen
említésre méltónak találták
a mezőgazdaság gázfelhasználásának növekedését, bár
még további kiaknázatlan lehetőségek is vannak a termelőszövetkezetekben.
Az elmondottak és a megállapítások arra ösztökélik a
felhasználókat, hogy takarékoskodjanak az energiával,
mert hiába vagyunk a szénhidrogénmedence kellős közepén, az olajjal és a gázzal
takarékosan kell gazdálkodni, mint minden értékünkkel.
A népi ellenőrök végül is
azt javasolják, hogy a megyei
és a szegedi városi tanács
keretében hozzanak létre egy
koordinációs
bizottságot,
amely a távlati koncepciók
ismerete alapján az energiatermelés
és
-felhasználás
összhangját biztosítani képes,
s elő tudja segíteni a különböző érdekek egységes megközelítését is.

Az erdőművelő-fakitermelő
szakmunkástanulók országos
versenye a „Szakma Kiváló
Tanulója" címért
tegnap,
csütörtökön Szegeden, a Maros-parti
csemetekertben
folytatódott. A tanulók gyakorlati ismereteikről
adtak
számot a
versenybizottság
előtt, szakszerűen kezelték a
motorfűrészeket, az erdőmüveléshez hasznalatos gépeTipi László szakmunkástanuló fadöntéshez készülődik
ket.
Somogyi

Karotyne

íelvetctel
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Személyes felelősség
a pártmunkában

ártunk X. kongresszusa, majd a közelmúltban a Központi Bizottság
1973. novemberi határozata ráirányította a figyelmet a párthatározatok
végrehajtásának megszervezésére és ellenőrzésére. Tette ezt azért, hogy tovább erősödjék a Párt akarati, cselekvési, ideológiai egysége, s az élet minden területén
eredményesebben, hatékonyabban valósuljon meg a párt politikája.
A párthatározatok végrehajtásában mindenkor kiemelkedő szerep jut a kommunisták személyes felelősségének. Ezért is
idézzük oly gyakran a
X. kongresszus
megállapításaiból azt a nagyon fontos követelményt, hogy „a párt. a jövőben még
fokozottabb mértékben igényli és meg is
követeli minden tagjától, hogy a párt politikájáért, a párt határozatainak képviseletében nyíltan és minden ingadozás nélkül álljon ki, harcoljon és dolgozzon megvalósításukért".
A tudatos és egységes végrehajtást, az
ezért vállalt személyes felelősséget csak
akkor lehet igazán elvárni a párttagoktól,
ha megismerik, megértik és elfogadják a
határozatokat. Hadd tegyük hozzá, hogy az
irányító pártszervek mind sokoldalúbban
igyekeznek ezt elősegíteni.
Egyre gyakoribb — különösen az elmúlt
években vált azzá —, hogy a felsőbb pártszervek az egész párttagságot érintő határozataikat írásban is eljuttatják az alapszervezetekhez. Az is kezd rendszeressé
válni, hogy a párttaggyűléseken összefüggéseikben magyarázzák a határozatokat.
Ezzel a határozatok végrehajtásához szükséges ismeretek megszerzését és a feladatok egységes értelmezését biztosítják. Ennek megfelelően, a X. kongresszus óta jelentősen javult a párthatározatok ismertetésével összefüggő munka.
Nem ilyen egyértelmű azonban a fejlődés — a határozatok megismerése és egységes értelmezése után — a helyi feldolgozásban. Munkánk egyik leggyengébb
láncszeme továbbra is a felsőbb pártszervek határozatainak helyi feldolgozása. Más
szóval, nem mindenütt értik eléggé, hogy
egy adott határozatot nem lemásolni kell,
hanem a helyi körülményekből, problémákból kiindulva, a sajátosságokat, lehetőségeket figyelembe véve — kell meghatározni a végrehajtás helyi tennivalóit.
. Ám a munka ezzel nem érhet véget. A
helyi tennivalók kimunkálását
követnie
kell az egyes párttagok feladatainak meghatározása:
ki miért felelős, mit kell
személy szerint tennie, és mikorra kell azt
megoldania.
A végrehajtás tervének személy szerinti kidolgozása, a párttagok mind nagyobb
számának bevonása a cselekvésbe, jelentősen növeli a személyes felelősséget, és
egyben biztosítéka a határozatok gyors és

Pedagógus
önkéntes rendörök
tanácskozása
Az
iskolások, óvodások
közlekedésre oktatását,
a
közúti
gyermekbalesetek
megelőzését szolgáló rendezvények kezdődtek csütörtökön Szolnokon. Ma. pénteken a megyei tanács nagytermében
kétszáz pedagógus önkéntes rendőr részvételével országos tanácskozás
kezdődik.

eredményes végrehajtásának. Ha a pártvezetés rendszeresen, folyamatosan ellen• őrzi a megvalósulás menetét, a felelős személyek munkáját, beszámoltatja őket a
vezetőségi üléseken, esetleg a taggyűléseken, dicséri vagy bírálja őket, a sikeres
végrehajtás nélkülözhetetlen feltételeit teremti meg.
A párttagságnak természetesen nemcsak
a felsőbb pártszervek határozatainak végrehajtásán kell példamutatóan tevékenykednie, hanem a saját pártszervezet, taggyűlés határozatai, politikai hatású döntései, állásfoglalásai megvalósításán is Hiszen a gyakorlati munka többnyire a helyi tennivalók elvégzéséhez kapcsolódik.
A párthatározatok valóra váltása, az aktuális feladatok megoldása szorosan összefügg a párt vezető szerepének érvénycsülésével. Éppen ezért hangsúlyozta
a
Központi Bizottság káderpolitikai hatarozata, hogy a felelős poszton dolgozó vezetők megítélésének, minősítésének fontos
kritériuma, hogyan szerez érvényt a maga
területén a párt határozatainak, képes-e
eredményesen dolgozni értük, vagy sem.
A döntések után nem lehet helye ingadozásnak, kétértelműségnek, nem lehetünk
elnézőek az ilyen magatartással szemben,
mert a végrehajtás halasztása gondokat,
feszültségeket okoz. gyengítheti a párt vezető szerepét.
Párttagságunk mind nagyobb tömege
érez és vállal személyes felelősséget a
pártpolitika, a határozatok magyarázásáért. végrehajtásáért. Példát mutat, vitatkozik, ha kell, fáradozik a környezetében
dolgozó pártonkívüliek megnyerésén, cselekvésre való késztetésén.
Éppen ezért nem hagyhatjuk szó nélkül
annak a csekély számú párttagnak a magatartását. akik nem hajlandók a személyes felelősség vállalására, a határozatok
melletti kiállásra. Az ilyen párttagok, akik
a szervezeti szabályzatban előírt alapvető
kötelességüknek nem tesznek eleget, két
utat választhatnak. Vagy változtatnak eddigi magatartásukon, és vállalják a párttagsággal járó kötelezettséget, a pártmegbízatások teljesítéséért viselt személyes
felelősséget, vagy nem maradhatnak tagjai
a pártnak.
z elkövetkező hónapokban — készülve a XI. kongresszusra — a
pártvezetőségek ismételten ellenőrzik a X. kongresszus határozataiból adódó
helyi tennivalók végrehajtását, és ha elmaradás mutatkozik, halogatás nélkül intézkednek. Igazán méltó felkészülés a közelgő pártkongresszusra ugyanis csak a X.
kongresszus határozatainak
következetes
végrehajtásával, a párttagság személyes felelősségének növelésével lehetséges.
Somodi Gyula,
az MSZMP KB munkatársa
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Tisztújítás
az MTESZ-ben
A szegedi Technika Házában tartotta
tegnap, csütörtökön a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Csongrád megyei Szervezete
vezetőségválasztó
küldöttértekezletét. Ezen je.
len volt Kovács
Imre, P

talános elnökhelyettese,
dr.
Varga Dezső, a városi pártbizottság titkára. Papdi József. az MSZMP Csongrád
megyei bizottságának
osztályvezetője. Prágai Tibor, a
szegedi városi tanács elnökhelyettese is.
Dr. Kovács Kálmán.
az
Csongrád megyei tanács ál- MTESZ
Csongrád megyei
szervezetének elnöke nyitotta meg az értekezletet, majd
dr. Varga Dezső,
a városi
pártbizottság titkára tartott
előadást az MTESZ feladatáról és szerepéről a műszaki fejlesztésben. A legutóbbi választás óta eltelt időszak munkájáról dr. Erdélyi
Ferenc titkár számolt be, az
MTESZ gazdasági munkájáról dr. Kapás Pál. a számvizsgáló bizottság elnöke terjesztett elő jelentést.
Felszólalt a küldöttértekezleten
Bese Vilmos, az MTESZ országos
elnökségének tagja,
az OKGT nyugalmazott vezérigazgatója.

A permetezőgép beállítását az 1. számit versenyző, Piti
Tibor végzi

A küldöttértekezlet
megválasztotta az új vezetőséget: elnöknek ismét dr. Kovács Kálmán egyetemi tanárt, alelnöknek Horváth Jánost, a Csongrád megyei KISZÖV elnökét, társelnöknek
pedig Juratovics Aladárt, az
NKFV szegedi üzemének vezetőjét. valamint Tóth Lászlót, a KSZV vezérigazgatóját,
titkár újból dr. Erdélyi Ferenc. a KSZV gazdasági
igazgatója lett.

