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Ipari-tudományos konferencia 

Eszmecserék a termékszerkezetről 
Csernok Attila előadása 

'A Szegedi Ünnepi Hetek 
sokszínűségét muta t ja ; szí-
nész, pedagógus, mérnök és 
közgazdász megfér benne egy 
gyékényen. Az ipari-tudomá-
nyos konferenciák például 
azért vívtak ki rangos helyet 
maguknak a rendezvények 
sorában, mert műszaki-gaz-
dasági életünknek minden 
alkalommal a legrangosabb 
témáit veszik — magas szin-
tű előadásokkal és vitákkal 
— vizsgálat alá. Nem kivétel 
e megállapítás alól a mos-
tani, a XI. Ipari Tudomá-
nyos Konferencia sem, me-
lyen gazdaságunk termék-
szerkezetének korszerűsítése 
• téma. Négyszáz szakember 
tanácskozik három napon át 
arról, hogy milyen intézke-
dések szükségesek a könnyű-
és az élelmiszeriparban ah-
hoz, hogy javuljon a haté-
konyság, a termelékenység, a 
minőség, azaz közelebb ke-
rüljünk célunkhoz, az egyen-
súly megteremtéséhez. 

A konferenciát, melyet a 
Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsé-
gének Csongrád megyei szer-
vezete ós az Országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság 
közösen rendez, Juratovics 
Aladár, az MTESZ megyei 
szervezetének társelnöke kö-
szöntötte a megnyitón, me-
lyen részt vett Szabó Sándor, 
a megyei pártbizottság titká-
ra. Berta István, a városi 
pártbizottság titkára, dr. Bér-
ezi Gyula, a megyei tanács 
osztályvezetője és Prágai Ti. 
bor, a városi tanács elnök-
helyettese. 

Az első — plenáris — elő-
adást Csernok Attila, a Ma-
gyar Nemzeti Bank ipari 
elnökhelyettese tartotta a 
termékszerkezet korszerűsíté-
sének aktuális kérdéseiről. 
Bevezetőben a magyar ipar 
történetének elmúlt tíz esz-
tendejét tekintette át. Utalt 
az iparfejlesztés körül kiala-
kult vitákra, majd sorra vet-
te a legjelentősebb állami 
programokat; az alumínium-
ipar fejlesztését, az olefinmű 
építését, a textilipar rekonst-
rukcióját, a számítógépesítést 
és a közúti járműprogramot. 
Ezeknek a nagyberuházások-
nak a megvalósulása — a 
kétségtelen hibák ellenére — 
jól szolgálta gazdasági cél-
jainkat. Bizonyos fokig ala-
pot is adott termékszerkeze-

tünk további korszerűsítésé-
re, ami elodázhatatlan fel-
adat. Annál is inkább, mert 
a világpiac első figyelmezte-
tése, az árrobbanás óta majd-
nem hat esztendő telt már el! 

Hazánk a világpiaci átlagot 
tekintve közepesen, az euró-
paihoz viszonyítva azonban 
gyengébben fejlett ország. Ez 
tény. De nem maradhatunk 
meg e megállapításnál. Ten-
nünk kell ellene. Hogy fő-
képp mit? A legfontosabb 
teendő az, hogy sokkalta ru-
galmasabban reagáljunk a 
világ változásaira, mint tet-
tük eddig. A magyar gazda-
ság nyitott, de az eddiginél 
is nyitottabbá kell válnia — 
ez iparunk méreteiből is kö-
vetkezik. A termékszerkeze-
tet illetően pedig arról van 
szó, hogy annak változtatá-
sa a mi viszonyaink között 
egyet jelent az exportszerke-
zet megváltoztatásával. Sok 
vállalat sajátosan értelmezi 
például az úgynevezett piaci 
munkát. Azaz nem fordít 
elég gondot a KGST-piacra, 
pedig itt is van tennivaló 
bőven, különösen ha meg-
gondoljuk, hogy ezek az or-
szágok nagyjában-egészében 
párhuzamosan fejlődtek. Azo-
nos termékekből alakult ki 
hiány is, bőség is. Ugyan-
csak a KGST lehetőségeinek 
kiaknázását jelentené, ha kü-
lönféle országok vállalatai 
— kooperáció segítségével — 
osztanák meg a kockázatot. 

Meg kell — és mihama-
rabb — teremteni a műszaki 
és a közgazdasági szemlélet 
közötti összhangot. A mű-
szaki paraméterek legutóbbi 
szabványosítása nem Cél, ha-
nem a gazdaságosság eszkö-
ze csupán. 

És van mit tenni a munka-
erő-gazdálkodásban is, ahol 
ú j ra át kell tekinteni a szak-
mai mobilitás tendenciáit, s 
a tanulságokat alkalmazni is 
szükséges az eddiginél na-
gyobb mértékben. 

Csarnok Attila után Mészá-
ros Vilmos, az OKISZ elnök-
helyettese tartott előadást 
arról, hogy melyek a termék-
szerkezet korszerűsítésének 
irányai az ipari szövetkeze-
tekben. 

A konferencia ma szekció-
ülésekkel folytatja munkáját 
A könnyűipari szakemberek 
tanácskozásán dr. Bakos 
Zsigmond könnyűipari mi-
nisztériumi államtitkár tart 
előadást; az élelmiszeripar 
képviselőinek Csendes Béla. 
az Országos Tervhivatal osz-
tályvezetője beszél a termék-
szerkezet korszerűsítésének 
idűszerű kérdéseiről, majd 
mindkét szekcióban elhang-
zanak a korreferátumok, 
szám szerint hat-hat, s meg-
kezdődik a vita. Este a kon-
ferencia négyszáz vendége 
megtekinti a Szegedi Szabad-
téri Játékokon Rossa László— 
Stoller Antal Vásár című 
táncjátékát, a néptáncfeszti-
vál gálaestjét. 

Kádár János 
fogadta 

a Holland 
Kommunista Párt 

elnökét 
Kádár János, a Magvar 

Szocialista Munkáspárt 
' Központi Bizottságának első 

titkára hétfőn a Központi 
Bizottság székházában fo-
gadta Henk Hoekstra-t, a 
Holland KP elnökét, aki az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga meghívására, pihenés 
céljából tartózkodik ha-
zánkban. 

A szívélyes, elvtársi lég-
körű megbeszélésen kölcsö-
nösen tájékoztatták egy-
mást a magyar, illetve a 
holland testvérpárt helyze-
téről, tevékenységéről. Vé-
leményt cseréltek a nemzet-
közi helyzet, valamint a 
nemzetközi kommunista és 
munkásmozgalom időszerű 
kérdéseiről. 

Mindkét részből kiemelke-
dő jelentőségűnek ítélték 
meg az újabb szovjet—ame-
rikai megállapodást a ha-
dászati fegyverrendszerek 
korlátozásáról, amely ked-
vező feltételeket teremt a 
béke és a nemzetközi eny-
hülés további erősítéséért 
valamint a fegyverkezés' 
hajsza — különös tekintettel 
a nukleáris fegyverkezés — 
megfékezéséért folytatott 
harc számára. A megbeszé-
léseken egyértelműen- kife-
jezésre jutott! hogy a béke-
szerető etők további össze-
hangolt fellépése szükséges 
a béke és a nemzetközi 
enyhülés vívmányainak 
megvédelmezése és az újabb 
háborús tűzfészkek kialaku-
lásának megakadályozása 
érdekében. 

A tárgyalásokon széles 
körű egyetértés nyilvánult 
meg valamennyi érintett 
kérdésben. Mindkét részről 
hangsúlyozták annak szük-
ségességét, hogy a Magyar 
Szocialista Munkáspárt és a 
Holland Kommunista Párt 
kapcsolatai tovább fejlődje-
nek az internacionalista szo-
lidaritás szellemében. 

A t a l á l k o z ó n j e l e n v o l t 
Berecz János, az MSZMP 
KB külügyi osztályának ve-
zetője. (MTI) 

Főszerepben 
a népművészet 

Eesaiattit a Vásár című táncjátékot 
Mtpyii! a IX. Siepdi Eyarl Tárlat 

Dr. Tóth Dezső megnyitóját mondja a nyári tárlaton 

Gazdag, sokszínű program-
ja volt vasárnap a Szegedi 
Ünnepi Heteknek. Délben a 
Móra Ferenc Múzeum Hor-
váth Mihály utcai Képtárá-
ban huszadik alkalommal 
nyílt meg a Szegedi Nyári 
Tárlat, a szabadtéri játékok 
legrangosabb társrendezvé-
nye. A két évtizede indult 
kiállítássorozat mostani be-
mutatóján több mint 150 
művész mintegy 300 alkotása 
látható — keresztmetszetet 
nyújtva a kortárs magyar 
festészet, szobrászat és gra-
fika állásáról. Az ünnepélyes 
megnyitón az érdeklődők né-
pes táborában ott volt Gyár-
fás Mihály, a megyei pártbi-
zottság titkára. Papp Gyula, 
a városi tanács elnöke. Szán-
tó Tivadar, a városi pártbi-
zottság osztályvezetője, dr. 
Doboczky Károlyné, az 
SZMT titkára. Borbély Ká-
roly, a Művészeti Alap igaz-
gatóhelyettese, Dr. Trogma-
yer Ottó megyei múzeum-
igazgató köszöntője után dr. 
Tóth Dezső kulturális mi-
niszterhelyettes mondott 
megnyitót. Az ünnepi esemé-
nyen adták át a nyári tárlat 
díjait. (Erről lapunk 5. olda-
lán számolunk be.) 

* 
Már kora délutántól han-

gos volt a Dóm tér környéke. 
Igazi fesztiválhangulat ural-
kodott az Aradi vértanúk te-
rén. ahol ezúttal népművé-
szeti vásárt tartottak. Kék-
festők. fazekasok, bőrmíve-
sek. mézeskalácsosok, fafa-
ragók. hímzők kínálták por-

tékájukat. Volt bábelőadás 
és utcaszínház, tánc és vá-
sári komédia, móka és ka-
cagás. A színes forgatag 

. hangulatos előkészítője volt 
az esti szabadtéri premier-
nek. a nemzetközi néptánc-
fesztivál gálaestjének. A 
táncosok ezúttal ú j produk-
cióval jelentkeztek. A vásár 
sokadalmát elevenítették meg 
a táncosok százai a dóm 
előtti színpadon. A gálaest 
koreográfiáját a magyar 
nép táncművészet- „harmadik 
nemzecfékénék" képviselője. 
Stoller • Antal készítette. A 
több népzeneegyüttesből ver-
buvált zenekar élén Rossa 
László, a műsor zeneszerzője 
állt. A puritán keretdíszlet ter-
vezője Székely László. a 
szépséges jelmezeket Foltin 
Jolán álmodta meg. A ver-
seket Csukás István írta és 
a műsor motorja, a kikiáltó 
— Jobba Gabi tolmácsolta. 
Az immár negyedik Vásár 
című gálaest rendezője Nó-
vák Ferenc volt. A nagy kö-
zönségsikert aratott folklór-
műsor végeztével a jókedv 
az Aradi vértanúk terén ut-
cabálon folytatódott. 

A nemzetközi szakszerve-
zeti néptáncfesztivál gála-
estjén. a vasárnap esti Vásár 
című táncjátékot megtekin-
tette Púja Frigyes külügymi-
niszter é s Karakas L á s z l ó 

munkaügyi miniszter. A gá-
laműsort ma. kedden este 8 
órakor ismét láthatják az ér-
deklődök a Dóm téren. 
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