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Sándor József 
látogatása Szegeden 
Tegnap, csütörtökön dél-

előtt Szegedre látogatott 
Sándor József, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja. a KB osztályvezetője. A 
megyei pártbizottságon fo-
gadta dr. Komócsin Mihály, 
a* MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára, s tájékoztatta Szeged 
és Csongrád megye életé-
röL A megbeszélésen részt 
vett dr. Varga Dezső, az 

MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára. 

Az eszmecsere után Sán-
dor József felkereste a Pan-
nónia Szőrmekikészítő és 
Szörmekonfekció Vállalatot, 
találkozott a vállalat párt-, 
szakszervezeti és gazdasági 
vezetőivel. Megtekintette az 
üzemet, elbeszélgetett a dol-
gozókkal, szocialista brigá-
dok vezetőivel. Az üzemlá-
togatás után Sándor József 
visszautazott Budapestre. 

. — 

Üzletkötések 
a BNV-n 

A BNV külföldi vendégei 
közül jó néhányan üzleti 
szerződés aláírásával fejezik 
be vásárlátogatásukat. Bár a 
legnagyobb üzletkötések a 
vásár utolsó napjaiban vár-
hatók, már csütörtökön több, 
igen jelentős megállapodás 
jött létre. A nap legjelentő. 
sebb szerződését a Metalim-
pex írta alá a szovjet Prom-
szirioimport 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 hazán-
kat nem érintette úgy, mint 
a nyugati országokat. A 
Csongrád megyei Népi El-
lenőrzési Bizottság már két 
évvel ezelőtt megvizsgálta, 
hogy környezetünkben mi-
ként is néz ki az energiaellá-
tás és -gazdálkodás néhány 
területe. A tegnapi, csütörtö-
ki ülésen a népi ellenőrök 
azt értékelték, hogy milyen 
képet mutat ma az olaj-, a 
gáz- és a villamosenergia-
szolgáltatás és -felhasználás; 
milyen intézkedéseket tettek 
az évekkel ezelőtt ellenőrzött 
vállalatok. 

A felmérés kiterjedt a 
Délalföldi Gázgyártó és Szol-
gáltató Vállalatra, a Délma-
gyarországi Áramszolgáltató 
Vállalatra, a Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalatra, a sze-
gedi téglagyárra és a ter-
melőszövetkezeti gazdasá-
gokra, illetve a megyei és a 
szegedi városi tanácsok épí-
tési és közlekedési osztályai-
ra, valamint az ÁFOR Csong-
rád megyei szervezetére. 

Hódít a földgáz 
Megállapították, hogy az 

elmúlt években rohamosan 
fejlődött környezetünk ipara 
és mezőgazdasága, s ennek 
arányában növekedett az 
energiaigény is. Az iparvál-
lalatok, a termelőszövetkeze-
tek és a városok is egyre 
jobban előtérbe helyezik a 
korszerűbb energiahordozó-
kat — állapították meg a 
szakemberek. Ebben az idő-
szakban érte el a tervezett 
termelési mennyiséget a sze-
gedi szénhidrogén medence 
is. s ma már évente 1,2 mil-
lió tonna koolajat és ha az 

szükséges 1 milliárd köbmé-
ternél több földgázt biztosí-
tanak a népgazdaságnak. A 
palackos gáz is tért hódított 
a lakosság körében, 

A vezetékes és a palackos 
gázellátásban a szegedi és a 
környékbeli települések ház-
tartásainak 68 százaléka ré-
szesül, s így az előrehaladás 
olyan mérvű, hogy jóval túl-
teljesítettük a tervet. Ugyan-
csak Szegednek és környéké-
nek gázolaj és fűtőolaj ellá-
tását javítja a múlt évben 
üzembe helyezett 5500 köb-
méter tároló terű algyői 
AFOR-telep. S hogy a föld-
gáznak milyen sikere van, 
ékesen bizonyítja, hogy a 
környékbeli mezőgazdasági 
üzemek gázfogyasztása a leg-
utóbbi időben a korábbi 5 
millió köbméterről 10 millió 
köbméterre emelkedett éves 
felhasználásban. 

Új vezetékrendszer 
A DÉGÁZ meggyorsította 

a városi fogyasztók zavarta-
lan ellátását garantáló veze-
tékrendszerek építését. A Sze-
gedet ellátó fővezeték bizto-
sítására egy újabb tápláló 
gerincvezetéket építenek az 
újszegedi térségben, s a Ti-
szát átszelő csöveket már le 
is fektették. A további sza-
kasz 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 ele-
jéig közel 300 millió forintot 
fel is használtak. 

A gázolaj és a fűtőolaj el-
látásban eddig nem voltak 
zavarok. Bár azt is megálla-
pították, hogy a nagyfogyasz-
tók egy része a gázolajról 

visszatért a fűtőolaj felhasz-
nálására, ami jogtalan anya-
gi előnyöket adott elsősorban 
a mezőgazdasági üzemeknek, 
s ezzel, ha kis mértékben is, 
de zavarták a kisfogyasztók 
ellátását. A villamosenergia-
ellátást 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 megfe-
lelő intézkedéseket tettek. 
Ennek eredményeképpen so-
kat javult az energiagazdál-
kodás hatékonysága. A szol-
gáltatók a megnövekedett 
energiaigényeket is zavarta-
lanul ki tudják elégíteni, s« 
ezzel mind az ipari, mind a 
mezőgazdasági termelés fej-
lődését segítik. Különösen 
említésre méltónak találták 
a mezőgazdaság gázfelhasz-
nálásának növekedését, bár 
még további kiaknázatlan le-
hetőségek is vannak a terme-
lőszövetkezetekben. 

Az elmondottak és a meg-
állapítások arra ösztökélik a 
felhasználókat, hogy takaré-
koskodjanak az energiával, 
mert hiába vagyunk a szén-
hidrogénmedence kellős kö-
zepén, az olajjal és a gázzal 
takarékosan kell gazdálkod-
ni, 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 energia-
termelés és -felhasználás 
összhangját biztosítani képes, 
s elő tudja segíteni a külön-
böző érdekek egységes meg-
közelítését is. 

Személyes felelősség 
a pártmunkában 

Pártunk X. kongresszusa, majd a kö-
zelmúltban a Központi Bizottság 
1973. novemberi határozata ráirá-

nyította a figyelmet a párthatározatok 
végrehajtásának megszervezésére és ellen-
őrzésére. Tette ezt azért, hogy tovább erő-
södjék a Párt akarati, cselekvési, ideoló-
giai egysége, s az élet minden területén 
eredményesebben, hatékonyabban valósul-
jon meg a párt politikája. 

A párthatározatok végrehajtásában min-
denkor kiemelkedő szerep jut a kommu-
nisták személyes felelősségének. Ezért is 
idézzük oly gyakran a X. kongresszus 
megállapításaiból azt a nagyon fontos kö-
vetelményt, hogy „a párt. a jövőben még 
fokozottabb mértékben igényli és meg is 
követeli minden tagjától, hogy a párt po-
litikájáért, a párt határozatainak képvise-
letében nyíltan és minden ingadozás nél-
kül álljon ki, harcoljon és dolgozzon meg-
valósításukért". 

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 párt-
szervek az egész párttagságot érintő hatá-
rozataikat írásban is eljuttatják az alap-
szervezetekhez. Az is kezd rendszeressé 
válni, hogy a párttaggyűléseken összefüg-
géseikben magyarázzák a határozatokat. 
Ezzel a határozatok végrehajtásához szük-
séges ismeretek megszerzését és a felada-
tok egységes értelmezését biztosítják. En-
nek megfelelően, a X. kongresszus óta je-
lentősen javult a párthatározatok ismer-
tetésével összefüggő munka. 

Nem ilyen egyértelmű azonban a fejlő-
dés — a határozatok megismerése és egy-
séges értelmezése után — a helyi feldol-
gozásban. Munkánk egyik leggyengébb 
láncszeme továbbra is a felsőbb pártszer-
vek határozatainak helyi feldolgozása. Más 
szóval, nem mindenütt értik eléggé, hogy 
egy adott határozatot nem lemásolni kell, 
hanem a helyi körülményekből, problé-
mákból kiindulva, a sajátosságokat, lehe-
tőségeket figyelembe véve — kell megha-
tározni a végrehajtás helyi tennivalóit. 
. Ám a munka ezzel nem érhet véget. A 

helyi tennivalók kimunkálását követnie 
kell az egyes párttagok feladatainak meg-
határozása: ki miért felelős, mit kell 
személy szerint tennie, és mikorra kell azt 
megoldania. 

A végrehajtás tervének személy szerin-
ti kidolgozása, a párttagok mind nagyobb 
számának bevonása a cselekvésbe, jelen-
tősen növeli a személyes felelősséget, és 
egyben biztosítéka a határozatok gyors és 

eredményes végrehajtásának. Ha a párt-
vezetés rendszeresen, folyamatosan ellen-

• őrzi a megvalósulás menetét, a felelős sze-
mélyek munkáját, beszámoltatja őket a 
vezetőségi üléseken, esetleg a taggyűlése-
ken, dicséri vagy bírálja őket, a sikeres 
végrehajtás nélkülözhetetlen feltételeit te-
remti meg. 

A párttagságnak természetesen nemcsak 
a felsőbb pártszervek határozatainak vég-
rehajtásán kell példamutatóan tevékeny-
kednie, hanem a saját pártszervezet, tag-
gyűlés határozatai, politikai hatású dönté-
sei, állásfoglalásai megvalósításán is Hi-
szen a gyakorlati munka többnyire a he-
lyi tennivalók elvégzéséhez kapcsolódik. 

A párthatározatok valóra váltása, az ak-
tuális feladatok megoldása szorosan össze-
függ a párt vezető szerepének érvényc-
sülésével. Éppen ezért hangsúlyozta a 
Központi Bizottság káderpolitikai hataro-
zata, hogy a felelős poszton dolgozó veze-
tők 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 inga-
dozásnak, kétértelműségnek, nem lehetünk 
elnézőek az ilyen magatartással szemben, 
mert a végrehajtás halasztása gondokat, 
feszültségeket okoz. gyengítheti a párt ve-
zető szerepét. 

Párttagságunk mind nagyobb tömege 
érez és vállal személyes felelősséget a 
pártpolitika, a határozatok magyarázásá-
ért. végrehajtásáért. Példát mutat, vitat-
kozik, ha kell, fáradozik a környezetében 
dolgozó pártonkívüliek megnyerésén, cse-
lekvésre való késztetésén. 

Éppen ezért nem hagyhatjuk szó nélkül 
annak a csekély számú párttagnak a ma-
gatartását. akik nem hajlandók a szemé-
lyes felelősség vállalására, a határozatok 
melletti kiállásra. Az ilyen párttagok, akik 
a szervezeti szabályzatban előírt alapvető 
kötelességüknek nem tesznek eleget, két 
utat választhatnak. Vagy változtatnak ed-
digi magatartásukon, és vállalják a párt-
tagsággal járó kötelezettséget, a pártmeg-
bízatások teljesítéséért viselt személyes 
felelősséget, vagy nem maradhatnak tagjai 
a pártnak. 

Az elkövetkező hónapokban — ké-
szülve a XI. kongresszusra — a 
pártvezetőségek ismételten ellenőr-

zik a X. kongresszus határozataiból adódó 
helyi tennivalók végrehajtását, és ha el-
maradás mutatkozik, halogatás nélkül in-
tézkednek. Igazán méltó felkészülés a kö-
zelgő pártkongresszusra ugyanis csak a X. 
kongresszus határozatainak következetes 
végrehajtásával, a párttagság személyes fe-
lelősségének növelésével lehetséges. 

Somodi Gyula, 
az MSZMP KB munkatársa 

Pedagógus 
önkéntes rendörök 

tanácskozása 
Az iskolások, óvodások 

közlekedésre oktatását, a 
közúti gyermekbalesetek 
megelőzését szolgáló rendez-
vények kezdődtek csütörtö-
kön Szolnokon. Ma. pénte-
ken a megyei tanács nagy-
termében kétszáz pedagó-
gus önkéntes rendőr részvé-
telével országos tanácskozás 
kezdődik. 

Tisztújítás 
az MTESZ-ben 

A szegedi Technika Házá- talános elnökhelyettese, dr. 
ban tartotta tegnap, csü- Varga Dezső, a városi párt-
törtökön a Műszaki és Ter- bizottság titkára. Papdi Jó-
mészettudományi Egyesüle- zsef. az MSZMP Csongrád 
tek Csongrád megyei Szer- megyei bizottságának osz-
vezete vezetőségválasztó tályvezetője. Prágai Tibor, a 
küldöttértekezletét. Ezen je . szegedi városi tanács elnök-
len volt Kovács Imre, P helyettese is. 
Csongrád megyei tanács ál-

Az erdőművelő-fakitermelő 
szakmunkástanulók országos 
versenye a „Szakma Kiváló 
Tanulója" címért tegnap, 
csütörtökön Szegeden, a Ma-
ros-parti csemetekertben 
folytatódott. A tanulók gya-
korlati ismereteikről adtak 
számot a versenybizottság 
előtt, szakszerűen kezelték a 
motorfűrészeket, az erdőmü-
veléshez hasznalatos gépe-
ket. 

S o m o g y i K a r o t y n e í e l v e t c t e l 
Tipi László szakmunkástanuló fadöntéshez készülődik A permetezőgép beállítását az 1. számit 

Tibor végzi 
versenyző, Piti 

Dr. Kovács Kálmán. az 
MTESZ Csongrád megyei 
szervezetének elnöke nyitot-
ta meg az értekezletet, majd 
dr. Varga Dezső, a városi 
pártbizottság titkára tartott 
előadást az MTESZ felada-
táról és szerepéről a műsza-
ki fejlesztésben. A legutób-
bi választás óta eltelt idő-
szak munkájáról dr. Erdélyi 
Ferenc titkár számolt be, az 
MTESZ gazdasági munkájá-
ról dr. Kapás Pál. a szám-
vizsgáló bizottság elnöke ter-
jesztett elő jelentést. Fel-
szólalt a küldöttértekezleten 
Bese Vilmos, az MTESZ or-
szágos elnökségének tagja, 
az OKGT nyugalmazott ve-
zérigazgatója. 

A küldöttértekezlet meg-
választotta az új vezetősé-
get: elnöknek ismét dr. Ko-
vács Kálmán egyetemi ta-
nárt, alelnöknek Horváth Já-
nost, a Csongrád megyei KI-
SZÖV elnökét, társelnöknek 
pedig Juratovics Aladárt, az 
NKFV szegedi üzemének ve-
zetőjét. valamint Tóth Lász-
lót, a KSZV vezérigazgatóját, 
titkár újból dr. Erdélyi Fe-
renc. a KSZV gazdasági 
igazgatója lett. 


