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Katona István 
Szegeden 

Szegedre látogatott tegnap 
délután Katona István, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a Népszabadság 
főszerkesztője. A városi párt-
bizottság székházában Török 
József, a Szeged városi pár t-
bizottság első t i tkára üdvö-
zölte, s tájékoztatta a sze-
gedi pártszervezetekben is 
most zajló beszámoló tag-
gyűlések tapasztalatairól. 
Katona István ezután a vá-
rosi párt-végrehajtóbizottság 
tagjait, illetve a pártbizott-
ság dolgozóit tájékoztatta a 
XI. kongresszussal kapcsola-
tos előkészületekről. Végül 
— az esti órákban — a SZO-
TE szemészeti klinikája elő-
adótermében időszerű poli-
tikai kérdésekről tartott elő-
adást az orvosegyetem okta-
tóinak és hallgatóinak. 

Hazaérkezett Odesszákéi 
a szegedi pártmunkás-

Beszámoló taggyűlésen 

Az Ukrán Kommunista 
Pár t Odessza városi bizott-
ságának vendégeként egyhe-
tes baráti látogatáson vett 
részt szegedi pártmunkáskül-
döttség. Vezetője: dr. Ozvald 
Imre, az MSZMP Szeged 
városi bizottságának titkára, 
tagjai: Takács Imréné, a 
textilművek fonónóje, or-
szággyűlési képviselő, és De-
ák Béla, a városi párt-végre-

hajtóbizottság tagja, a part-
bizottság osztályvezetője 
volt. A szegedi pártmunkás-
küldöttség vasárnap éjjel 
hazaérkezett. 

A szolnoki állomáson a 
szovjet testvérvárosban járt 
küldöttséget Berta István és 
Dékány László, a városi 
pártbizottság osztályvezetői 
fogadták. 

Köszönet a segítségért 
Katonai egységgyűlés Szegeden 

Tegnap délután Szegeden 
ünnepi egységgyülést tartot-
tak az őszi mezőgazdasági 
munkákban segítő katonák 
köszöntésére. Az ünnepségen 
többek között jelen volt dr. 
Németh Lajos, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkára, dr. Paczuk Ist-
ván, a megyei tanács elnök-
helyettese, dr. Varga Dezső, 
az MSZMP Szeged városi bi-
zottságának titkára, és Hor-
váth Lajos, a KISZ megyei 
bizottságának titkára. Kajdi 
Ferenc alezredes köszöntötte 
a csapatgyűlés résztvevőit, 
majd Mihalik Ferenc alezre-
des felolvasta Kádár János 
levelét, amelyben az MSZMP 
Központi Bizottsága nevében 
köszönetet mond a fegyveres 
testület személyi állományá-
nak. Ezt követően ismertette 
a honvédelmi miniszter pa-
rancsát. 

A Csongrád megye párt, 
állami és mezőgazdasági üze-
mek vezetőinek és dolgozói-
nak köszönetét dr. Németh 
Lajos tolmácsolta. Szólt ar-
ról, hogy milyen nehéz hely-
zetbe került októberben a 
mezőgazdaság, hiszen 2—3-
szor több csapadék hullott a 
megszokottnál. Sok száz mil-
liós kár fenyegette az orszá-
got, mivel a földben volt sok 
termék, és a jövő évi ter-
mést is veszély fenyegette az 
őszi szántás elhúzódása mi-
att. Ilyen krit ikus helyzet-
ben egy tőkés ország mező-
gazdasága megrendült volna, 
de a szocialista rendszer ere-
je itt is megmutatkozott. A 
komoly, átgondolt, határozott 
és jól végrehajtott intézke-
désekkel egyidőben megmoz-
dult az egész ország, ipari 
munkások, diákok, fiatalok 
siettek az állami gazdaságok, 
tsz-ek segítségére. 

Beszédében hangsúlyozta a 
kalonák segítségét, helytállá-
sát. 

— Külön öröm, hogy e tár-
sadalmi összefogásban részt 
vett a magyar fegyveres erők 
és testületek sok ezernyi tag-
ja. Néphadseregünk, határ-
őrségünk fiataljai, harcosai 
is felsorakoztak a nagy mun-
kára. Fegyelmezetten, kitar-
tóan. s fiatalos lelkesedéssel 
végezték el mostani, az utó-
korra nézve is emlékezetes 
ősz legnehezebb feladatait, 
az ország minden részében, 
és itt, a Tisza és Maros part-
ján is. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy a néphadseregünk 
harcosai, tisztjei mindig az 
első szóra, s az elsővonal-
szolgálatra jelentkeznek, 
amikor az országot elemi 
csapás, természeti katasztró-
fa éri, akár a dunái, vagy a 
tiszai árvízről, akár az őszi 
időjárás hatásáról van szó. 
Most is csupán a mi me-
gyénkben néphadseregünk 
1003 harcosa dolgozott az őszi 
betakarításban és a szállítás- i 
ban. Derekasan, példamuta- I 
• óan, hadseregünk egyenru- j 

hájához és zászlójához mél-
tón. 

— Engedjék meg, hogy a 
megyei pártbizottság és a 
tanács nevében itt, e helyről 
hivatalosan köszöntsem a 
munkában részt vett fegyve-
res alakulatok egész szemé-
lyi állományát abból az al-
kalomból, hogy ismét siker-
rel hajtották végre egyik bé-
kebeli nagy katonai felada-
tukat: a ba jba jutott mező-
gazdaság testvéri, elvtársi 
megsegítését. Egyben hadd 
köszönjem meg az akció so-
rán a megyében a honvéd-
ség által elvégzett 35 ezer 
munkanapot. Azt, bogy az ál-
lami gazdaságokban és szö-
vetkezetekben jelentős érté-
kű takarmányt megmentet-
tek, betakarítottak, honvéd-
ségi szállítóeszközökkel, te-

repjárókkal biztonságos hely-
re szállítottak. A megye ál-
lami gazdaságai, téeszei és 
élelmiszer-feldolgozó üzemei 
nevében is köszönet a jó 
munkáért , segítségért. A me-
gyei pártbizottság nevében 
azt is kívánom, hogy hasonló 
sikerrel oldják meg hadse-
regbeli további feladataikat, 
a katonai teendők jó elsajá-
títását, a kiképzést, a kato-
nai tudás és módszerek fej-
lesztését, tökéletesítését Ma-
gyarország, hazánk, a szocia-
lista országok békéjének és 
biztonságának védelmében — 
mondotta befejezésül a me-
gyei pártbizottság titkára. 

Végül Kajdi Ferenc a pa-
rancsnokság nevében mon-
dott köszönetet a katonák 
helytállásáért. 

Festékszórók 

A Székesfehérvári Finom-
mechanikai Vállalatnál hét-
főn megkezdték a nagy tel-
jesítményű kézi festékszóró 
pisztoly sorozatgyártását. Az 
ú j termék elnyerte a „Kiváló 
áru" védjegyet. A mindösz-

sze kétkilós kéziszerszám 
másodpercenként 270 gramm 
festéket szór ki. 800 köbcen-
tis tartályába mindenfaj ta 
festék, lakk, koróziógátló 
szer betölthető. 

Kis alapszervezet -
tisztes eredmények 

Mostohán bánt ez az esz-
tendő a pusztamérgesi Riz-
ling Tsz tagjaival is, hi-
szen a tá jban az 1900-as évek 
elejétől termesztik a jó hírű 
szőlőt, már az első világhá-
ború idején külföldre el ju-
tott a pusztamérgesi rizling 
híre-neve, s az azóta eltelt 
évtizedekben nem fordult elő 
hasonlóan szigorú, próbára 
tevő időjárás. Akadt tehát 
dolguk a szövetkezeti kom-
munistáknak. Beszámoló tag-
gyűlésükön a kis alapszerve-
zet tagjai tisztes eredmé-
nyekről adtak számot. Már 
maga az a tény is óriási erő-
feszítéseket takar, hogy 
gmíg 1971-ben a halmozott 
termelési érték 18 millió 
951 ezer forint volt, addig 
az idén várhatóan 30 millió 
forint lesz. Emelkedik az 
egy dolgozó tagra eső jö-
vedelem, három évvel koráb-
ban 19 ezer 150 forint volt, 
az idén viszont 24 ezer fo-
rint körül alakul. Minderről 
részletesen szólt a beszámoló 
taggyűlés. 

* 
Az elmúlt négy évben az 

alapszervezet munkájának 
kétharmadát a gazdasági 
szervező-, ellenőrzőmunka 
tette ki, hiszen a negyedik 
ötéves terv teljesítése Pusz-
tamérgesen is igen sok kö-
vetelményt támasztott, s a 
párt irányító, ellenőrző te-
vékenysége sokat segített a 
gazdasági vezetésnek. Ko-
moly együttműködés alakult 
ki a párt és gazdasági ve-
zetés között, ám, amint a 
beszámoló krit ikusan ele-
mezte, az utóbbi időben nem 
kielégítő a kapcsolat, ese-
tenként eluralkodott a szub-
jektivizmus, s egyes dolgok 
túlbecsülése, vagy lebecsülé-
se fordul elő. így aztán meg-
történik az is, hogy a pár t -
ós gazdasági vezetés nem 
tar t együttes üléseket. Az is 
igaz viszont, hogy a gazdasá-
gi vezetők beszámoltatása ha-
tékonyan megtörténik. A 
szövetkezeti demokrácia 
megtartására a párszervezet 
külön figyelmet fordít, éven-
te legalább egy alkalommal 
napirendre tűzte és megvizs-
gálta ezt, s hogy az alap-
szabályban rögzített vezető-
ségi, küldöttgyűléseket és 
közgyűléseket megtartsák, s 
a fent említett fórumokon a 
tagság gyakorolhassa jogait, 
éljen a szövetkezeti demok-
ráciával. A pártszervezet 

ugyancsak figyelemmel kí-
sérte az alapszabály betar-
tását, a kollektív szerződé-
sek érvényesítését. 

* 

A beszámoló taggyűlésen 
számot adtak arról is, hogy 
különösen az' utóbbi két esz-
tendőben rendszeressé vált 
a vezetőségi ülések megtar-
tása. A vezetőség különvá-
lasztotta a taggyűlés és ve-
zetőség hatáskörét, a b e s z á -
molókat írásban készítette 
el, tartalmas, színvonalas 
taggyűléseket rendeztek, 
amelyek nemcsak az elért 
eredményekről adtak hírt, 
de rámutat tak a hiányossá-
gokra is. Értékelte a pár t -
tagság a pártmegbízatások 
teljesítését is, megdicsérte 
Turcsányi István és Császár 
László pártbizalmi munká-
ját, Kalmár Géza propa-
gandaanyag* és könyvterjesz-
tőt. 

Külön említésre méltó, 
hogy a pártépítésben is szép 
eredményeket könyvelhetnek 
el a pusztamérgesi szövetke-
zet kommunistái. Négy év 
alatt az alapszervezet tíz 
párttagot fogadott soraiba. 
Igaz, 1971-ben nem történt 
felvétel, a vezetőség kri t i-
kusan felmérte a helyzetet és 
pártmegbízatásként adta több 
elvtársnak a pártépítést, s 
már 1972-ben öt szövetkezeti 
kérte felvételét az élcsapat-
ba, közülük négyen fiatalok 
és fizikai dolgozók, ö r v e n -
detes, hogy a tíz belépő kö-
zül nyolc fizikai dolgozó és 
fiatal. A pártépítéshez a 
KISZ-szervezet is nagy se-
gítséget nyújtott . 

A káder- és személyzeti 
munka az elmúlt négy. esz-
tendőben több alkalommal 
szerepelt az alapszervezet na-
pirendi pontjaiban, azonban 
még a személyzeti munká-

ban igen sok a javítanivaló, 
különösen a káderekkel való 
foglalkozásban. Javult a 
pártoktatás helyzete is. Az 
alapszervezet vezetősége 
igyekezett olyan tar ta lmú 
anyagokat választani, ame-
lyek a tagság érdeklődési kö-
rét kielégítették. Igaz, a 
rendszeres oktatáson többen 
is részt vehettek volna. Bár 
javult a párttagság művel t -
ségi színvonala, ám ezt aa 
ú j belépőknek és más pár t -
szervezettől érkezőknek kö-
szönhetik. Rendszeresen meg-
rendezik a különböző ün-
nepségeket a faluban, ahol 
a Rizling Tsz kommunistái 
megjelennek, nemcsak hogy 
részt vesznek, hanem a szer-
vezésben is aktívak. Ma-
gukkal viszik a szocialista 
brigádokban dolgozókat, így 
hatnak a többi szövetkezeti 
dolgozóra is. 

* 

Fodor Kálmán alapszer-' 
vezeti t i tkár beszámolója 
után Sutlca László dicsérte 
a taggyűlések szervezettsé-
gét, hogy ma már nem for -
dul elő éjfélekig tar tó med-
dő vitatkozás, ugyanakkor 
az 520 tagot számláló szö-
vetkezetben a 29 tagból álló 
pártszervezet csak akkor szá-
míthat további sikerekre, ak-
tív pártépítésre, ha úgy dol-
gozik, hogy továbbra is a 
tisztelet és megbecsülés 
hangján beszéljenek róluk a 
közös gazdaságban. Nemes 
László, a fiatal párttagok tá-
mogatására hívta fel a f i -
gyelmet. Varényi Zoltán, a 
járási pártbizottság képvi-
seletében pedig a KISZ-szer-
vezet erőteljesebb patronálá-
sára és a pártoktatás jobb 
megszervezésére, intenzí-
vebbé tételére. 

Sz. Lukács Imre 

Zenit 
és Canon 
a kiállításon 

Acs S. S á n d o r fe lvé te l 

Megnyitották Szegeden, a Technika Házában tegnap, hét-
főn az OFOTÉRT Vállalat és a Csongrád megyei Tanács 
vb művelődésügyi osztálya közös rendezésében szervezett 
audiovizuális kiállítást. Az oktatási eszközök mellett be-
mutat ják a szovjet és a japán fényképezőgépek reprezen-
tánsait is, így többek között a Zenit 80 jelű tüköraknás és 
a Canon típusú fényképezőgépeket. December 6-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők, naponta 10-től 20 óráig a bemu-
tatott eszközöket. Felvételünk a kiállítás egy részletét 

muta t ja be. 

Alkalmas-e 
pilótának ? 
Tanácskozás a komputerek 

orvosi, biológiai alkalmazásáról 
Hétfőn Szegeden megnyílt 

a számítástechnika orvosi, 
biológiai alkalmazással fog-
lalkozó háromnapos tanács-
kozás. A kollokviumon mint-
egy kétszáz orvos, biológus 
és számítástechnikai szak-
ember vesz részt. A hétfőn 
elhangzott előadások egye-
bek között azt elemezték, 
milyen fontos a különböző 
tudományágak közötti együtt-
működés, például a közös, 
úgynevezett számítógépi 
nyelv kialakítása szempont-
jából. Ezt tételezi fel a kü-
lönféle egészségügyi, gyógyá-
szati, diagnosztikai, orvosi-
statisztikai és egyéb felada-
tok „számítógépnyelvre" tör-
ténő lefordítása, illetve a 
drága berendezések minden 
percét kihasználva is. 

Hazánkban, mint ugyan-
csak rámutat tak, különösen 
eredményesen alkalmazzák a 
számítógépet a gyógyszeré-
szeti kutatók. Új gyógyszer 
kikísérletezése, vagy felfede-

zése esetén a komputer se-; 
gítségével a vegyi anyagok-
nak a testnedvekben történő 
eloszlása szinte előre meg-
mintázható, s a számítógépi 
modell a lapján következtet-
nek a gyakorlatban várható 
viszonyokra, tehát az ú j 
gyógyszer hatására. 

Egy új, különféle tudo-
mányágak közötti együttmű-
ködéssel kialakított pszicho-
fiziológiai módszert, s az eh-
hez konstruált elektronikus 
készüléket, be is mutat ták a 
kollokvium résztvevőinek. Ez 
felhasználható egyebek kö-
zött pilóták, gépkocsivezetők 
alkalmasságvizsgálatának, i l -
letve orvosi vizsgálatának 
automatizálására. 

A gép kielégítő választ ad 
a vizsgált személy bizonyos 
egészségi, illetve pszichikai 
adottságaival kapcsolatban 5 
megmondja, betöltheti-e a 
vizsgált személy a meghatá-
rozott tulajdonságokat igénye-
lő munkaköröket. 

Nagy teljesítményű 
növényvédő gépek 

Veszprémben, a MEZŐGÉP 
Vállalatnál megkezdték a 
Novatur növényvédő, vala-
mint a Pemix elnevezésű 
permetlékészítő gép sorozat-
gyártását. 

A Novatur nagy nyomású 
permetezőgép: a 6—3 méte-

res fák tetejére is e l ju t ta t ja 
a növényvédő szereket. A 
mérgező vegyi anyagok ke-
verésétől mentesíti a mező-
gazdasági dolgozókat a Pe-
mix, amely percenként 1000 
|Uer permetlét készít, (MTI) 


