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Magyar dolgozók 
szovjet kitüntetése 

Közel ezer magyar dol- parasztságon és értelmiségen meg vállalásaikat. Interna-
gozót tüntetett ki a Szovjet kívül visszhangra talált a ba- cionalizmusuk nyilvánult meg 
Szakszervezetek Központi Ta- ráti szocialista országokban abban, hogy a versennyel 
nácsa a Nagy Októberi Szo- is. Elmondotta, hogy az SZKP hozzájáruljanak a szocialista 
cialista Forradalom 60. év- Központi Bizottsága, aSzov- közösség gazdasági, politikai 
fordulójának tiszteletére in- jetunió Minisztertanácsa, a erejének növekedéséhez. A 
dított szocialista munkaver- Szovjet Szakszervezetek Köz- versenyt éppen azok kezde-
senyben elért eredményeiért, ponti Tanácsa és a Komszo- ményezték, majd folytatták, 

„A Szocialista Munkaver- mol Központi Bizottsága az- akikért ez a társadalom lét-
seny 1977. évi Győztese" ki- zal a céllal alapította ezt a rejött, akikért fejlődik, gya-
tüntetést Vlagyimir J. Pav- kitüntetést, hogy a tervfel- rapodik. Gáspár Sándor gra-
lov nagykövet csütörtökön adatok teljesítésében, a vál- tulált az ünnepségen részt 
nyújtotta át ünnepélyes ke- lalások eredményes megva- vett dolgozókon keresztül va-
retek között a dolgozók egy lósításában élen járó dolgo- lamennyi kollektívának, 
csoportjának a Szovjetunió zók személyes hozzájárulását A Szovjetunió nagykövet-
budapesti nagykövetségén. is elismerje. ségén rendezett ünnepségen 

Vlagyimir J. Pavlov a ben- Gáspár Sándor, az MSZMP jelen volt Jakab Sándor, az 
sőséges ünnepségen elmon- Politikai Bizottságának tag- MSZMP Központi Bizottsá-
dott beszédében nagy elis- ja, a SZOT főtitkára köszön- gának osztályvezetője és Ko-
meréssel méltatta a magyar tő beszédében emlékeztetett tona Imre, a budapesti párt-
munkások nagyszerű kezde- arra, hogy a magyar dolgo- bizottság első ti tkára is. 
ményezését, amely a magyar zók nagy felelősséggel tették (MTI) 

Egység 
a cselekvésben is 
A Szeged és Vidéke ÁFÉSZ kommunistáinak 

munkájáról 

Színes panelek 
A lakóépületek vakolását 

helyettesítő technológiát ala-
kítottak ki a Villamosipari 
Kutató Intézetben, s néhány 
héttel ezelőtt megkezdődött 
a próbagyártás is. Az ú j 
módszerrel „bevont" első la-
kótelepi panelházakat várha-
tóan még ebben az évben át-
adják. 

Az ú j el járás lényege: a 
panelek felületét megolvaszt-
ják úgy, hogy az szinte üveg-
bevonatot adva rövid idő 
aiatt megkeményedik. A 
panelek felületét így 6—8-fé-
le színnel lehet ellátni. A 
hazai építőipari vállalatok 
máris érdeklődnek az ú j el-
járás iránt. A technológiát 
számos országban szabadal-
maztatták. Eddig szovjet, 
csehszlovák, finn és NSZK-
beli cégek jelentették be igé-
nyüket az ú j technológiára. 

Látogatás a szegedi 
TÜZÉP-telepeken 

Anyagbiztosítási szerződés — 
cementvásár 

Az ország legnagyobb TÜ-
ZÉP-telepe a Rókusi pálya-
udvar szomszédságában ta-
lálható. Gazdája az Alföldi 
TÜZÉP Vállalat. Tavalyi for-
galma több mint 200 millió 
forint volt, amelynek há-
romnegyed része építőanya-
gok értékesítéséből szárma-
zott Számottevő mennyisé-
get adtak el betonvasból és 
betonacélból is. A tüzelők 
zöme vasúton érkezik ide. A 
rakodást két daru és három, 
sínen járó Diesel-targonca 

1974-ben 64 ezer tonna fát 
és szenet tüzeltünk el Sze-
geden — ennek felét a la-
kosság —, tavaly pedig 59 
ezret. Bár szénből és fából 
évről évre kevesebb ég a 
kályhákban, a Volán még-
sem győzi a fuvarozást. A 
TÜZÉP Vállalat ezért IFA-
tehergépkocsikat vásárolt, és 
besegít a házhoz szállításban. 

A magánépíttetők évente 
5—600 anyagbiztosítási meg-
állapodást kötnek a TÜZÉP 
szegedi telepein. Ennek az az 

segíti. A vállalat másik sze- előnye, hogy sorban állás nél-
gedi telepe a Dorozsmai úton kül, időben megkapják a 
van, ahol a 38 milliós for-
galomból 33 millió forintot 
építőanyagokból árultak. 

Együttműködési 
megállapodás 
Á jegyzőkönyv aláírásával 

csütörtökön befejeződtek a 
Nehézipari Minisztérium és a 
Szovjetunió energetikai és 
villamosítási minisztériuma 
küldöttségének — február 6. 

és 9. között — Budapester 
folytatott tárgyalásai a két-
oldalú közvetlen villamos 
energetikai műszaki-tudomá. 
nyos együttműködés fejlesz-
téséről. 

fl középpontban: 
a politikai nevetés 
A KISZ megyei bizottságának ülése 

Tegnap délután a KISZ vitakörök, a Kilián-körök, a 
megyei bizottsága Bódi KISZ-aktivisták körei, vala-
György első titkár elnökleté- mint a titkárképző tanfolya-
vel ülést tartott. Részt vett mok. A KISZ-iskolai képzés 
és felszólalt a tanácskozáson során középvezetői képzésre, 
d f . Tamasi Mihály, a megyei felsőfokú tanintézetek testü-
pártblzottság osztályvezetője, leti tagjainak levelezőképzé-
Zákány József, a KISZ KB sére, valamint a Komócsin 
tagja, Lehel László és Lóth Zoltán KISZ központi iskola 
László, a KISZ KB munka- tanfolyamaira kerül sor. 
társai. Az ifjúsági vitakörök kap-

. _ . . . _ csolódnak a „Beszéljük meg!" 
Az ifjúsági szövetség tag- a k c i ó h o z > c é f . a V 1 4 k b a m i _ 

szükséges építőanyagokat. 
Épségben marad a tégla, 
nem deformálódik el az ab-
lakkeret — a vagonokból 
azonnal útnak indítható az 
áru a megrendelő címére. 
De más haszna is van a 
szerződésnek: a vállalat je-
lentős anyagmozgatási és 
tárolási költségeket takarít 
meg ezzel. 

Az Alföldi TÜZÉP Válla-
lat bemutatótermet és min-
taboltot is nyitott a Csong-
rádi sugárúton. A bolt év' 
forgalma 60 millió forint. A 
vásárlók nagy választékban 
találnak itt fal- és padlóbur-
koló anyagokat. te l je s fürdő-
szoba-berendezéseket. 

A téli időszakban főleg 
belső munkákat végeznek az 
építkezéseken. Ilyenkor a 
hajópadló, a parketta, a mo-
zaiklapok, az ajtók és az 
ablakok a legkelendőbbek. 
Az előző év januárjához ké-
pest 10 százalékkal több épí-
tőanyag kelt el az idén a 
rókusi és a Dorozsmai úti 
telepen. Cementből 5110 má-
zsát adtak el — három és 
félszeresét a tavaly januári-
nak —, az engedményes vá-
sár első két hetében. 

Szövetkezetpolitikai érdek 
és a lakosság jobb ellátá-
sa indokolta, hogy egy év-
vel ezelőtt a Szeged és 
Vidéke ÁFÉSZ-szel egyesül-
tek az algyői, a szőregi, a 
tápéi, a kiskundorozsmai, a 
tiszaszigeti, az újszentiváni, 
a deszki, a bordányi, a 
zsombói — saját területü-
kön addig önálló gazdál-
kodású — általános fogyasz-
tási és értékesítési szövet-
kezetek. A Szeged és Vidé-
ke ÁFÉSZ hatáskörében a 
mintegy 60 kilométer át-
mérőjűvé nőtt területen az 
anyagi források koncent-
rálása magával hozott szer-
vezési, átcsoportosítási fel-
adatokat is. Az addig ön-
álló egységek irányító ap-

déglátói, ipari feladatokat 
lát el és felvásárol; terüle-
tén biztosítja a háztáji 
gazdaságok és kiskertek 
termeléséhez szükséges szer-
számokat, vetőmagot, nö-
vényvédő szereket stb. Rö-
viden szólva: minél jobban 
ellátni a rábízott területen 
a lakosságot. 

Az egyesüléssel járó gon-
dok áthidalása, leküzdése 
mellett ez a szövetkezeti 
gazdálkodás 1977-ben 87 mil-
lió forinttal nagyobb for-
galmat bonyolított le, mint 

vehető — az ÁFÉSZ KISZ-
bizottsága és a pártépítésben 
dolgozó konzultánsok .mun-
ká ja alapján —, • hogy az; 
alapszervezetek sorának gya-
rapításában körültekintően 
mérték fel a lehetőségeket, 
most már a szövetkezetpoli-
tika, a cselekvési egység, az 
együvé tartozás helyes ér- ' 
telmezése szerint. 

Az egyesülés nagy ügye 
persze egy esztendő alatt 
nem úgy ment végbe, hogy 
itt-ott ne legyenek ra j ta 
további kiigazítások, csi-

annak előtte, jóllehet — az to lások , akár üzletpolitikai 
átszervezésből eredően is — 
munkaerőgondokkal küsz-
ködött. A nagyobb követel-
mények ellátásához feltét-
lenül biztosítani kellett a 

parátusa lecsökkent az ügy- pártalapszervezetek megerő-
vezetéshez szükséges lét-
számra. Beosztásokat minő-
sítettek át az ú j helyzet-
nek megfelelően. 

A munkaerő átcsoportosí-
tásával nem is a beosztások 
elnevezése volt a fontos, ha-
nem a megnövekedett fel-
adatok zökkenőmentes el-
látása. Az egyesült ÁFÉSZ- na. Mindössze tizenegy dol-
ek minden addigi dolgo-
zójára számított a Szeged 
és Vidéke ÁFÉSZ, az át-
szervezéssel járó problé-
mák megoldásában viszont 
még inkább a párttagokra, 
akikre az ú j helyzetben 
sokféle tennivaló nehezült. 

Nekik kellett megérteniük 
az átszervezés lényegét, fon-

célkitűzésekben, ügyvitel-
szervezésben, a kiskereske-
delmi forgalom növelésében, 
áruellátásban, a vásárlóifi 
jobb kielégítésében, célsze-
rű beruházásban, korszerű-
sítésben, továbbfejlesztés-
ben. A többi között a szám-
vitel koncentrálása is meg-
oldandó, sőt alapvető fel-
adat, amely csak helyhiány 
miatt nem realizálódott ed-
dig. 

Tisztában van ezzel a Sze-
ged és vidéke ÁFÉSZ párt-
vezetősége is. Ezért hangsú-
lyozza ez évi cselekvési 
programjában a többi kö-
zött egy irodaház mielőbbi 
felépítését, hogy „a jelen-
legi szétszórtság ne gátol-
ja a központi igazgatásban 
és a hálózatban dolgozók 

nélkül 27 éve m u n k á j á t " . Annak is ér -
elmondotta, v é n y t a k a r t szerezni, hogy 

sítését nemcsak eszmei-poli 
tikai értelemben, hanem lét-
számukban is. Tavaly ki-
sebb mértékű volt azonban 
a pártépítés — az egyesülés-
ből, az átszervezésből adó-
dó problémák, az erők meg-
osztottsága miatt is —, 
mint azt várni lehetett vol-

gozót vettek fel párttagnak 
az alapszervezetek, noha az 
arányok a fizikai állomá-
nyúak és a fiatalok javára 
szólnak. 

Krizsány Lászlóné — aki 
a szövetkezeti mozgalomban 
megszakítás 
pártmunkás 
hogy ebben az esztendőben 

sá kezd válni — azért dol-
goznak — a Szeged és Vi-
déke ÁFÉSZ-hez tartozás 
mind gazdasági, mind pedig 
politikai tartalomban. 

Erre jellemző — tavalyi 
munkájukkal alapozták meg egységes politikai. 
—, hogy ebben az évben 28, 
zömmel KISZ-fiatalokat, 
többségükben nőket akar-
nak felvenni a pártba. Ke-
reskedelmi dolgozók, felszol-
gálók, szakácsok alkotják a 
leendő párttagok sorát. A 
pártvezetőség titkára úgy 
vélekedett, szinte biztosra 

jainak ideológiai felkészült-. . nél több olyan fiatalt is be-segérol, a KISZ-propaganda y o n j a n a k a k i k m á s p o l m k a i 
tapasztalatairo és a további k é é s j f o r m á k o n v e s z n e k 
tennivalókról készült jelen- r é s z t A f e l s ő í o k ú o k t a t á s i i n -
téshez — amelyet az agitá-
ciós és propaganda munka- tézetek KISZ-bizottságai in-

díthatnak az alapszervezeti 
vitakörök mellett magasabb 
ideológiai, politikai felké-

. , .. . .„„„ „„ . szültségű hallgatóiknak in-
ést Az 1978-79-es politikai t é z m é n

B j s z e r v e z é s b e n is vi-
képzési év feladattervere és k E r r e l e h e t ő s é g n y f l i k 

nyári KISZ-vezetokepzés a z o k b a n a z ü z e m e k b e n is. 

bizottság állított össze — 
Tdth Zsuzsanna megyei tit-
kár fűzött szóbeli kiegészi-

az 
ahol az értelmiségi dolgozók 
létszáma ezt indokolja. He-
lyes, ha a szakmunkásképző 
intézetek vitaköreinek veze-
tését a testvérüzem KISZ-bi-
zottsága vállalja. 

Valamennyi munkahelyi 
ponti Bizottsága 1974 októbe- KISZ-bizottság Kilián-kör 
rében és az Intéző Bizottság keretében készítse elő a tag-
1977 októberében megjelent felvételt. 
határozata alapján történik. A testület elfogadta a je-
A helyi politikai képzés „ge- lentéseket és meghozta hatá-
rincét" képezik az ifjúsági rozatai t 

turnusaira ösz Károly, a 
KISZ-iskola vezetője tett ja-
vaslatot. A belvízrendezési 
KISZ-védnökség feladatait 
Bódi György ismertette 

A fiatalok körében a poli-
tikai képzés a KISZ Köz-

Kubai 
miniszterhelyettes 

látogatása 
Csütörtökön Budapestre 

érkezett Quintin Pino Ma-
chado, a kubai kulturális 
minisztérium első miniszter-
helyettese. Fogadására a 
Ferihegyi repülőtéren megje-
lent Molnár Ferenc kultu-
rális államtitkár. Quintin 
Pino Machado látogatása so-
rán tanulmányozza a magyar 
kulturális irányítás időszerű 
kérdéseit. 

tosságát azokkal, akiknek lényegesen jobbak a lehető 
esetében az egyesülés más 
beosztással, sőt új munka-
hellyel járt. Attól fogva 
csak egyféleképpen lehetett 
gondolkozni és cselekedni, 
hogy nincs külön kiskundo-
rozsmai, algyői vagy szőre-
gi szemlélet és érdek, csak 
egy van és az közös: a Sze-
ged és Vidéke ÁFÉSZ-é, a 
lakosság jó ellátása és szol-
gálata. 

Hogy ezt mennyire sike-
rült megvalósítani rövid egy 
esztendő alatt, erről beszél-
gettem Krizsány Lászlóné-
va 1. a Szeged és Vidéke 
ÁFÉSZ pártvezetőségének 
titkárával. A szövetkezeti 
mozgalomban dolgozó al-
győi, szőregi, tápéi kom-
munistákkal gyarapodott a 
létszámban akkor is erő-
teljesebb szegedi pártalap-
szervezet, illetve valameny-
nyi addigi alapszervezet sa-
ját területén továbbra is 
megmaradt önállónak. Va-
lamennyiük képviseletével 
iött létre egy kilenctagú 
pártvezetőség. Az AFÉSZ-ek 
egyesülése 1977. januárban 
volt, a pártvezetőség viszont 
csak márciusban alakult 
meg. Nem volt ebben kés-
lekedés. mert az egyesülés 
előkészítésében és végre-
hajtásában legnagyobb sze-
repe, feladata az ÁFÉSZ 
szegedi pártalapszervezete 
vezetőségének az alapszer-
vezet tagjainak volt. 

Megismerni egymást, és a 
feladatokat közös akarattal 
végezni anélkül, hogy a la-
kosság ellátásán ne essék 
csorba, ugyanakkor beru-
házásokat megkezdeni és 
befejezni, fejlesztéseket to-
vábbvinni, ú j célkitűzéseknek 
eleget tenni — nem kis fel-
adata volt a szervezést, az 
irányítást, az ellenőrzést ma-
gára vállaló pártvezetőség-
nek. A Szeged és Vidéke 
ÁFÉSZ kereskedelmi, ven-

az átszervezéssel objektív, 
vagy szubjektív okok. mi-

ségeik a partepitésben. Resz- a t t megritkult létszámot 
ben azért, mert az alap- j o b b szervezéssel, a munka 
szervezetek önmagukra ta- hatékonyságának fokozásá-
láltak mar az egyesüléssel pótolni lehessen. Alap-
járt problémák megoldá- v e t ő f e i a d a t a pártvezetőség 
sában, másrészt általános- cselekvési programjában a 

jó vezetői stílus kialakítása 
is a munkahelyeken, a 
dolgozókkal való lelkiisme-
retes törődés, a vonzó mun-
kahelyi légkör megteremté-
se. Egy másik feltétel az 

gazdasá-
gi üzletpolitikai szemlélet 
elvi és gyakorlati megvaló-
sítása a kisebb és nagyobb 
beosztású vezetők között, 
amely végeredményben a ve-
zetés egységének az alapja 
a Szeged és Vidéke ÁFÉSZ-
nél is. 

Lődi Ferenc 

Barlsngfelűfitás 
Csütörtökön lezárták a ta-

polcai Tavasbarlangot. A 
Veszprém megyei Idegenfor-
galmi Hivatal mintegy 3 
millió forintot költ a barlang 
felújítására. Kicserélik a ritkasaga. 

világító berendezéseket, és 
felújí t ják a fogadóépületeket. 
A szezonra megújult külső-
vel várja a látogatókat a 
Balaton-környék természeti 

T ó t h Béla f e lvé t e l e 
Napfényben szűkölködtek a téli hónapok. Ezért gyakran 
kapc oltak be az au 'omata berendezések a Gabonatermesz-
tési Kutató Intézet üvegházában a nagyméretű, négyszáz 
wattos izzókat, hogy pótolják a természet adósságát. A ké-
pen a növényeket é'te 'ö, erős fényt árasztó óriás égők 

egyik sora látható 


