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A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár VBrös Csillag Gép-
gyárában az idén 500 Rába 160-as erőgépet és 245 lóerős 
Rába-Steigert készítenek. Az idén megkezdték a Rába 180-
as cnkorréba-művelésre is alkalmas változatának gyártását. 

Kísérlet 1980-ig 

S z á m ításf e c h n ika 
az ATIVIZIG-i 

Kiszámíthatatlan előre, 
hány ember, gép és mennyi 
idő kell egy-egy évben az 
ár- és belvízvédelemhez. 
Tehát az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság munká-
ja látszólag nehezen ütemez-
hető. Szervezői miért hívták 
mégis segítségül a számítás-
technikát, a programozáshoz 
és az irányításhoz? Dr. Ko-
váts Gábor, az ATIVIZIG 
termelési igazgatóhelyettese: 

— Megfordíthatjuk a gon-
dolatsort: soha nincs na-
gyobb szükség arra az Isme-
retre, hogy a hátralevő idő-
ben mi végezhető még el, 
mint akkor, amikor a véde-
kezés felborítja az éves ter-
vet. Vagyis kell a számítás-
technika. 

— Minden évben új prog-
ramokat készítenek? 

— Inkább mindig módosí-
tunk. A jól kidolgozott prog-
ram gyorsan és olcsón idő-
szerűvé tehető. Különben 
jelentős az ütemezhető, eset-
leg ismétlődő munkánk. Ma-
gunk gondoskodunk az ár-
vízvédelmi töltések, a bel-
vízcsatornák és a szivattyú-
telepek fenntartásáról, s fe j -
lesztéseink során a kivitele-
zést is jórészt mi végezzük. 
Termelő részlegünk speciá-
lis mélyépítő vállalatnak te-
kinthető. Az idei tervezett 
termelési érték 200 millió 
forint. 

• 
Az Országos Vízügyi Hi-

vatal öt évvel ezelőtt hatá-
rozta el, hogy a vízépítő 
iparban bevezeti a számitó-
gépes programozást és ter-
melésirányítást. A kísérlet-
re — az IBM PMS IV. ame-
rikai programcsomag alkal-
mazására — a szegedi és a 
győri igazgatóságot jelölte 
ki. Számítógéppel sem a győ-
riek, sem a szegediek nem 
rendelkeznek, ezért a géppel 
végzendő munkákra szerző-
dést kötöttek a Számítás-
technikai és Ügyvitelszerve-
ző Vállalattal. 

— Aíe ityibe kerül a prog-
ram az ATIVIZIG-nek? 

— Az OVH központi fe j -
lesztési alapjából kapunk 
pénzt: ebből tavaly 400 ezer 
forintot fizettünk, az idén 
1 milliót költhetünk. 

— Milyen adatokat táp-
lálnak a számítógépbe? 

— Nagyon tömören: az el-
végzendő munkákat és az 
erőforrásokat. A gep ezeket 

összeveti és két oldalról kö-
zelíti meg a valóságot. Pél-
dákat említve — meghatá-
rozza, hogy egy kéthetes 
munkához hány ember és 
mennyi gép kell, vagy elő-
írja, hogy adott létszámmal 
és eszközökkel mennyi időre 
van szükség a feladatok 
megoldásához. 

— A kísérletre kijelölés 
után mi volt az első teendő? 

— Szakembereink tanul-
mányozták a programot; itt-
hon csoportos foglalkozáson 
az elvi, a Magyar Hajó- és 
Darugyórban. majd a Buda-
pesti Közmű- és Mélyépítő 
Vállalatnál a gyakorlati is-
mereteket sajátították eL 

— A folytatás? 
— Tavalyelőtt a Maros 

bal parti belvízrendszerének 
építési munkáit programoz-
tuk számítógéppel, 1977-ben 
pedig vásárhelyi szakasz-
mérnökségünk évi feladata-
i t Az alkalmazást még nem 
tettük kötelezővé, mivel szá-
mos építésvezető ismeretei 
még hiányosak. Idén az igaz-
gatóság valamennyi teendő-
jét programozzuk. 

— Arra használható-e a 
program, hogy megállapít-
sák: egy-egy napon, me-
lyik munkahelyre, hány ku-
bikost kell küldeni? 

— Erre még nem. De már 
ma is igen jó támpontot 
nyúj t a vezetőknek a kapa-
citás és az igények gépi 
összevetése. 

— Mikor fejeződik be a 
kísérlet? 

— 1980-ban-
* 

— A gondolat megszületé-
sétől az üzemszerű alkalma-
zásig majdnem hét év telik 
el. Nem túlságosan hosszú 
idő ez? 

— Nem kapkodhatunk. 
Rendet kell teremtenünk a 
munkahelyeken és a fejek-
ben — a számítástechnikai 
kultúra korszerű látásmódot 
kíván. El kell érnünk, hogy 
a munka irányítói értsék és 
igényeljék a vezetésnek ezt 
a modern segédeszközét. Eh-
hez pedig idő szükséges. 

Kísérletről van szó, amely-
től alaposságot és pontossá-
got várnak. Valóban kár 
lenne elsietni. A többi víz-
ügyi igazgatóságnak — a 
szegediek és a győriek pél-
dáját követve — már sok-
kal könnyebb lesz. 

S z i r á k léssel 

Párttaggá nevelés és tagfelvételi munka 
Szeged nagyüzemeiben 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
politikájának osztálytartalma abban 
fejeződik ki. hogy hazánkban a mun-
kásosztály politikai céljai válnak va-
lóra. Ezt hangsúlyozva állapította meg 
az MSZMP XI. kongresszusa: „Po-
litikánk nem szűk pártérdekeket kép-
visel. hanem a munkásosztály, egész 
dolgozó népünk érdekeit fejezi ki." A 
számok is ezt bizonyítják: az MSZMP 
tagságának 59,2 százaléka eredeti fog-
lalkozása szerint munkás. Jelenlegi 
foglalkozása szerint a párt tagjainak 
45,5 százaléka aktív és nyugdíjas fi-
zikai dolgozó, illetve termelőszövetke-
zeti paraszt, 6,1 százaléka pedig köz-
vetlenül a termelés irányításában dol-
gozik. Jellemző adat még: a X. és a 
XI. kongresszus között felvett párt ta-
gok 54,2 százaléka fizikai dolgozó. 
Ezért fogadott el a XI. kongresszus 
olyan határozatot, hogy az ú j párt ta-
gok között a munkások, a termelőszö-
vetkezeti parasztok, a fizikai dolgozók 
országosan többségben legyenek. 

— Ez a törekvés hogyan tükröződik 
< az MSZMP Szeged városi bizottságá-
nak munkájában, illetve a város nyolc 
na gr/üzemében folyó pártépítésben? 
Mi a jellemzője annak, hogy a párt-
ép ités a pártmunka szerves részévé 
vált e nagyüzemekben is? — e téma-
körben kerestük fel hivatalában Török 
Józsefet az MSZMP Szeged városi 
bizottságának első titkárát, és több 
kérdésünkre kértünk tőle választ 

— A városi párt-végrehajtóbizottság 
a párttaggá nevelést és a tagfelvételi 
munkát tevékenysége egyik legfonto-
sabb területének tekintette és tekinti. 
Erről több esetben beszámoltatott 
bennünket az MSZMP Csongrád me-
gyei végrehajtó bizottsága. Alapvető 
feladatunk a Politikai Bizottság hatá-
rozatának végrehajtása, az, hogy a 
tagfelvételi munkában érvényt szerez-
zünk a magasabb követelményeknek, 
hogy az ú j párttagok között a mun-
kások alkossák a többséget mind a 
nők. mind a fiatalok köréből. Mun-
kánkban külön figyelmet fordítottunk 
és fordítunk a nagyüzemekre, amelyek 
a legjelentősebb alapjai az ú j párt ta-
tagok felvételének. Szegeden nyolc 
nagyüzemi pártbizottság van. önál ló 
tagfelvételi joggal rendelkeznek, és 
megítélésünk szerint kellő érettséggel 
és felelősséggel gyakorolják is megr.ö-
vekedett jogkörüket. E pártbizottsá-
gokban élénk pártélet folyik, nagy-
üzemeink eredményesen dolgoznak. Ez 
annak is tulajdonítható, hogy az alap-
szervezetek rendszeres pártépítést vé-
geznek, s ezzel válnak alkalmassá a 
rá juk váró feladatok elvégzésére. 

— A párttaggá neveléssel, a tagfel-
vétellel összefüggésben az alapszerve-
zeti munka színvonalának fejlesztését" 
fő követelménynek tar t juk. Ez a mun-
ka csak ott lehet tartósan eredményes, 
ahol az alapszervezetek vezetősége és 
vele együtt a párttagság a tőle elvár-
ható módon dolgozik, ahol az alap-
szervezet ténylegesen az adott terü-
let politikai irányítója és felelőse. 
Nagyüzemeinkben az ú j belépőkkel 
szemben — mint általában mindenütt 
— nőttek a követelmények. Céltudato-
san, folyamatosan foglalkoznak velük. 
A melléjük állított konzultánsok ala-
pos. lelkiismeretes munkát végeznek. 
Hangsúlyozzuk azonban: nőtt a köve-
telmény a párt régebbi tagjaival 
szemben is. Ezt nagyon határozottan 
megfogalmazták alapszervezeteinkben 
a tagkönyvcsere kapcsán folytatott be-
szélgetéseken, és azóta is elégszer 
hangsúlyoztuk. A tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy az MSZMP XI. 
kongresszusa óta eltelt időszakban a 
nagyüzemi pártbizottságok munkájá-
ban a pártépítés egyre inkább a pár t-
munka szerves részévé vált. Ezt ki-
egészítve hozzá kell azonban tenni: a 
tagfelvételi munka a pártépítésnek 
olyan értelemben részkérdése, hogy 
vele együtt kell járnia az ideológiai és 
a szervezeti egységnek is azokkal a 
követelményekkel együtt, amelyek 
erősségei egy-egy alapszervezetnek. 

— A rendszeres segítő és elemző 
munka eredményeként — folytatta 
Török József — sokat, fejlődött nagy-
üzemeinkben a párttaggá nevelés, a 
tagfelvételi munka színvonala éppen 
azért, mert általában nőtt a párt i rán-
ti bizalom. A pártépítésnek ez a szín-
vonala is kifejezi, hogy az MSZMP 
politikája az egész nép érdekét kép-

Interjú 
Török Józseffel, 

az MSZMP Szeged 
várost 

bizottságának elaö 
titkárával 

viseli. Az alapszervezetekben javult a 
munka kollektív jellege is. A pártcso-
portok, a vezetőségek, a konzultánsok 
eredményesebben foglalkoznak a párt-
taggá nevelő munkával. A nagyüzemi 
pártbizottságok a jól bevált instrukto-
ri rendszeren át és a mellettük műkö-
dő pártépítési bizottságok közremű-
ködésével folyamatosan tudják figye-
lemmel kísérni ezt a munkát, és adott 
esetben segíteni is tudnak. A testületi 
üléseken rendszeresen elemzik ezt a 
tevékenységet, a pártcsoportoktól a 
pártbizottsági ülésekig. A korábbi 
években már jól bevált munkamód-
szer szerint az MSZMP Szeged városi 
végrehajtó bizottsága félévenként ér-
tékeli a párttaggá nevelés folyamatát, 
a tagfelvételi munkát, és ebben meg-
különböztetett figyelmet fordít a 
nagyüzemek pártbizottságainak ebbeli 
tevékenységére. Emellett a nagyüzemi 
pártbizottságok titkárait beszámoltat-
juk ilyen jellegű munkájukról. Figye-
lemmel kísérik a területek felelősei is 
a párttaggá nevelő tevékenységet, 
amelyhez adott esetben konkrét segít-
séget is adnak. 

— Mit tesznek az alapszervezetek a 
párttagnak jelentkezők eszmei-politi-
kai felkészítéséért? A városi pártbi-
zottság tapasztalatai szerint melyik az 
eredményesebb felkészítési módszer, 
az egyéni vagy a csoportos? 

— A Politikai Bizottság 1975. szep-
tember 25-i határozatának végrehajtá-
sával javult a párttagnak jelentkezők 
eszmei-politikai felkészítése. A leen-
dő párttagok „iskoláztatásának" ú j 
rendszerét, a csoportos és egyéni fel-
készítést kedvezően fogadta a párttag-
ság. Az a cél, hogy a párttagnak je-
lentkezők ismerjék meg az MSZMP 
XI. kongresszusának határozatait, a 
párt programnyilatkozatát, szervezeti 
szabályzatát; tudatosan készüljenek a 
párttagsággal járó. a párt előtt álló 
feladatok elvégzésére, azaz elméletileg 
és politikailag felkészültek legyenek a 
párttagságra. Az eszmei-politikai fel-
készítés eddig az esetek többségében 
egyéni módszerrel történt, jóllehet né-
hány nagyüzemi pártbizottságnál a 
csoportos felkészítést alkalmazták si-
kerrel. A jövőben az egyéni konzultá-
ció mellett az igazán színvonalas és 
ellenőrizhető csoportos felkészítést 
szorgalmazzuk leginkább — nagyüze-
meinkben viszont általában —. mert 
tapasztalatunk szerint az ismert kézi-
könyvben foglaltakat így jobban el 
tudják sajátítani. A felvételüket kérők 
is hasznosnak ta r t ják a felkészítés je-
lenlegi módszerét, mert tájékoztatást 
kapnak a pár t belső életéről, tevé-
kenységéről és tudatosan készülhetnek 
párttagságukra. A felkészítés kétféle 
módszerének alkalmazását mindig a 
körülmények határozzák meg. Nem 
szabad mellőzni, elhanyagolni az egyé-
ni felkészítést sem, mint módszert, 
ahol az látszik eredményesebbnek. 
Vannak nehezebben oldódó egyénisé-
gek. szűkszavúak, kifejezőkészségben 
tartózkodóbbak, akik éopen az egyéni 
foglalkozáson át, a konzultáns se-
gítségével nyilatkoznak meg nyíltan, 
őszintén. A módszer helyességét min-
dig az alapszervezetek vezetőségének 
és a konzultánsoknak kell megválasz-
taniuk. Az a tapasztalatunk, hogy az 
ú j párttagok elégséges alapismeretek-
kel rendelkeznek. Ezt bizonyitja. hogy 
a pártmunkában cselekvőek, fellépé-
sük határozott. 

— Egy-egy nag-yűzemben az új párt-
tagok között a nők aránya nem elég-
né tükrözi a valóságos helyzetet. Mi 
ennek az oka? 

— Az adatok mást bizonyítanak: ta-
valy például a Szegedi Ruhagyárban 
a párttagnak jelentkező nők aránya 
93. a textilművekben 70. a KSZV-nél 
60 százalék volt. Ezek a számok igen 
kedvezőek. Más nagyüzemekben a fel-

vett párttagok között a nők aránya a 
férfiakéhoz viszonyítva kisebb. Ha 
viszont az összképet tekintjük egy-egy 
nagyüzemben, akkor a nők aránya 
összhangban áll az ott foglalkoztatott 
nők számával. Hogy milyen a férfiak 
és a nők tagfelvételének aránya, azt 
mindig az adott munkahely. jelen 
esetben az illető nagyüzem jellege, 
sajátossága, a munkások és alkalma-
zottak arányának összetétele határoz-
za meg. Egy a fontos: a kellő arányok 
további javítása. Mind a férfiak, mind 
a nők tagfelvételénél nagyon fontos 
feltétel: minden leendő párttaggal 
tisztán, világosan, érthetően meg kell 
ismertetni jogait és kötelességeit, azt. 
hogy párttagságával mit vállal. Le-
gyen tisztában elkötelezettségével. 

— A város nagyüzemeiben különö-
sen a fizikai dolgozókra épül a párt-
építés. Az értelmiségiek, közöttük a 
műszakiak közül viszonylag f kevesen 
kerülnek a pártba. Ez nem okoz-e 
majd gondot később a káderutánpót-
lásban? 

— Való igaz: Szeged nagyüzemei-
ben főleg a fizikai dolgozókra alapul 
a pártépítés. Az 1977-ben felvettek 
több mint 70 százaléka fizikai és 
munkásállományú dolgozó. Műszakiak 
.köréből a tagfelvétel jelenlegi ütemé-
vel nem vagyunk megelégedve. Fon-
tos feladatunknak tekintjük, hogy a 
fizikai dolgozók és a közvetlen ter-
melésirányítók mellett lehetőséget biz-
tosítsunk — főleg a műszaki és a köz-
gazdász értelmiség közül — a legal-
kalmasabbak felvételére a pártba. A 
nem kellő, a nem körültekintő mun-
ka a káderutánpótlásban később gon-
dot okozhat. Ezt csak egyféleképpen 
kerülhetjük el. mégpedig a tudatos 
káderpolitikával, amely nem lehet ösz-
tönös, esetleges. A tudatos káderpoli-
tikát meghatározza egy-egy nagyüzem 
sajátossága, lehetősége. Tehát ezt kell 
alapul venni. 

— Altalánossá vált a KISZ szerepe 
a párttaggá nevelésben. A szegedi 
nagyüzemek KISZ-bizottságainak a 
munkája is ezt tükrözi? Általában mi 
a társadalmi és a tömeaszervezetek 
feladata a párttagnak alkalmas dolgo-
zók kiválasztásában? 

— A nagyüzemi KISZ-bizottságok a 
párttaggá nevelés alapjaivá váltak. A 
mindennapi munkában, a védnökségi 
akciókban, az egyéni megbízatások tel-
jesítésében kitűnt fiatalokat megfele-
lő arányban és felelősséggel a jánl ják 
a pártba. A tavaly felvett párttagok 
több mint 60 százaléka tagja volt a 
KISZ-r.ek. és 90 százalékukat a KISZ 
ajánlotta felvételre. Való igaz. hogy a 
KISZ-szervezetek nagy gondot fordí-
tottak tevékenységükben a párttaggá 
nevelésre. Ugyanakkor ez összetett, 
közös munka. Köze van hozzá az üze-
mi társadalmi szerveknek, a szocialis-
ta brigádok kollektívájának, a közös-
ségek emberformáló erejének. Egyiket 
a másiktól nem lehet elválasztani. 
Hogy ki, kit nevelt és milyen ered-
ménnyel, az később, a pártmunkában 
derül ki. A KISZ mellett a szakszer-
vezet és más testületek politikai ne-
velő munkáiára is számítunk. Lenin 
ebből a szempontból ls nagy figyelmet 
szentelt a szakszervezeteknek, amelye-
ket a párt elóiskolájának tekintett. A 
szakszervezet, sokrétű érdekvédelmi 
tevékenysége mellett, időt fordít arra 
is, hogy a pártonkívüli munkások kö-
zül válassza ki azokat, akiket alkal-
masnak tart a párttagságra. Eszmei-
politikai nevelő munkája eredménye-
ként sok szakszervezeti aktivista jutott 
el hozzánk, és napjainkban pártmeg-
bízatásként tevékenykedik eredménye-
sen különböző területen. Például a 
szakszervezeti műhelybizottságokban. 

— Továbbra is fokozott figyelmet 
fordítunk Szeged nagyüzemeiben a 
munkások között végzendő -vüitikai 
nevelőmunkára. a tagfelvételben a 
lehetőségek még jobb kihasználására, 
a párttagok arányának további növe-
lésére — mondotta Török József, ma.id 
befejezésül hangsúlyozta, hogy a fizi-
kát dolgozók és a termelést közvet-
lenül irányítók mellett a többi ré-
tegből is. főleg a műszaki, a közgaz-
dasági és egyéb tudományos területen 
dolgozó értelmiséeiek közül a legalkal-
masabbak bekerüljenek a pártba. 

Lődi Ferenc 

Tanúsitják a városokból és 
a falvakból, gyárakból és is-
kolákból érkező hírek: az 
ifjúkommunisták 809 ezres 
serege, s valamennyi magyar 
fiatal nagy lelkesedéssel ké-
szül a havannai VIT-re. Bár 
közülük csak kevesen jutnak 
el a XI. fesztivál országába, 
a KISZ-alapszervezetek prog-
ramjában már hónapok óta 
szerepel a VIT méltó kö-
szöntése. 

Készülődés a VIT-re 
Óriási érdeklődés kíséri a 

„Köszöntünk VIT, köszöntünk 
Havanna!'" vetélkedőt. Eddig 
több mint 200 ezer diák és 
dolgozó fiatal mérte össze 
tudását az első fordulóban. 
Március közepétől egy hóna-
pon át vetélkedik H tovább-
jutott 12 ezer csapat. 

Az elkövetkező hetekben 

Budapesten és valamennyi 
megyében megélénkül a fesz-
tivált előkészítő munka. A 
KTSZ KB tavaly kilencféle 
pályázatot hirdetett mag a 
művészetek képviselőinek. A 
pályamunkák beküldésének 
határideje február végével 
lezárult. A legnagyobb fr-

de klódest a VIT-vlakátpá-
lyázat, az irodalmi, a képző-
művészeti, az iparműi: iszeti, 
a, fotó- és népművészeti pá-
lyázat váltotta ki. Sok száz 
amatőr és hivatásos műtész-
fiatal fantáziáját mozgatta 
meg a fesztivál. Több megyei 
KISZ-bizottság a helyi fiata-
lok érdeklődését keltette f « 
önálló vetélkedő meghirdetés 
séveL 


