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Koszorúzások az 1956-os 
ellenforradalom 

áldozatainak emlékezetére 
Az 1956-os ellenforradalom 

áldozatairól szombaton ke-
gyelettel emlékeztek meg a 
fővárosban. Koszorúzási ün-
nepséget tartottak a Köztár-
saság téren, a budapesti párt-
székház védelmében elesettek 
emléktáblájánál. A budapesti 
pártbizottság nevében Méhes 
Lajos első titkár, az MSZMP 
KB tagja. Somogyi Sándor 
titkár és Mészáros József, a 
budapesti pártbizottság appa-
rátusa pártvezetőségének 
megbízott titkára rótta le 
kegyeletét. Az emléktáblánál 
elhelyezték a megemlékezés 
virágait a budapesti párt-
bizottság munkatársai, a 
VIII. kerületi pártbizottság, a 
tfimegszervezetek képviselői, 
a párt ház védelmében részt 
vett harcosok, a mártírok 
hozzátartozói. 

A Mező Imre úti temető-

ben, a Munkásmozgalmi Pan-
teonnál nyugvó hős halottak 
sírjainál a budapesti pártbi-
zottság. a budapesti fegyve-
res testületek és a Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség bu-
dapesti bizottsága képvisele-
tében helyeztek el koszorút. 

Az 1956-os ellenforradalom 
elleni harc hősi' halottainak 
a Mező Imre úti temetőben 
levő emlékművénél a fegy-
veres testületek tagjai álltak 
díszőrséget. Fölcsendült a 
Himnusz, majd elhelyezték a 
kegyelet virágait a budapesti 
pártbizottság, a fővárosi ta-
nács. a fegyveres testületek, 
a Magyar Partizán Szövetség 
és a KISZ budapesti bizott-
sága nevében. A koszorúzási 
ünnepség az Internaconálé 
hangjaival és a díszszázad 
tiszteletadásával ért véget. 

Magyar 
motor-

vonatok 
exportra 

Befejeződtek az első négy. 
tunéziai megrendelésre ké-
szült, háromrészes luxus mo-
torvonatok futópróbái. A 
Ganz-MÁVAG telephelyén 
már a befejező munkálato-
kat végzik. A luxusvonatok 
november első felében Rije-
kába mennek, majd onnan 
hajón szállítják Tunéziába. 

A tunéziai motorvonat 
gyártásán kívül megkezdik 
az Űj-Zélandnak készülő, 
elővárosi villamos vonatok 
építését is, s befejezés előtt 
áll a Ganz Villamossági Mű-
vek fővállalkozásával gyár-
tott 44 jugoszláv villamos 
vonat szerelése, átadása. 

(MTI) 

Szovjet kulturális küldöttség 
Szegeden 

Bemutatták az Éjszakai utazást 
Színházművészetünk leg-

nagyobb szabású külföldi 
bemutatkozását, a második 
magyar drámafesztivált, ta-
valy rendezték meg a Szov-
jetunióban, melynek viszon-
zásaképpen az idei hazai 
sziniévadot a második szov-
jet drámaszemle jegyében 
tervezték. Huszonnégy szín-
házunkban 36 szovjet és 
orosz művet (10 klasszikus, 
23 mai és 3 báb-. Illetve 
gyermek dara bot) mutatnak 
be, s még további kilenc 
alkotás van jelenleg ls re-
pertoáron. Ebben az évad-
ban számos szovjet vendég-
művész és öt társulat érke-
zik hazánkba, minap példá-
ul Budapest fogadta a 
moszkvai Szatíra Színházat, 
mely egyebek között Alek-
szandr Gelman ú j darabját, 
az Éjszakai utazást mutatta 
be a közelmúltban. Azt a 
drámát, amit tegnap, szom-
baton este, Léner Péter ren-
dezésében, a Kisszínházban 
vitt színre, nagy közönség-
sikerrel, a Szegedi Nemzeti 
Színház társulata. 

Minthogy a szovjet dráma 
hetének programsorozatában 
előkelő szerep jutott Szeged-
nek, a szemlére Magyaror-
szágra érkezett szovjet kul-
turális delegáció három tag-
ja tegnap Szegedre utazóit 
sőt Gelman, az Éjszakai uta-
zás írója, már pénteken í ti-
voli. s megnézte az előreho-
zott bérleti előadást, mely-
nek végén elismerően szólt 
a látottakról. Szombaton a 
városi tanács vb-termében 
Banyainé dr. Birkás Mária 
elnökhelyettes fogadta a 
szovjet küldöttséget és kísé-
retét. Georgij Alekszandro-
vics Ivanovot, a Szovjetunió 
kulturális miniszterének he-
lyettesét. a delegáció veze-
tőjét. Andre) Goncsarovot, 
a Szovjetunió népművészét, 
a moszkvai Majakovszkij 
Színház főrendezőjét. Olga 
Kajdalovót. a művészettudo-
mányok doktorát, a moszk-
vai Művészeti Tudományos 
Intézet kutatóját; Jurij 
Aszaturovot és Kéri Józse-
fet, a budapesti szovjet 
nagykövetség, illetve a 
moszkvai magyar nagykövet-
ség kultúrattaséit., valamint 
Orosz Lászlót, a Kulturális 
Minisztérium főosztályveze-
tőjét. A fogadáson ott volt 
dr. Sebe János, a megyei 
Pártbizottság osztályvezető-
helyettese. dr. Székely Sán-
dor, a városi pártbizottság 
titkára és Szabó G. László, 
n megyei tanács elnökhelyet-
tese 'S. Bányainé dr Birkás 
Mária tájékoztatta vendége-
inket Szegedről, a város 
múltjáról, tudományos, kul-

Á beszámoló 
párttaggyűlések elé 

Gyárlátogatáson a Szegedi Textilművekben. Képűnkön: 
Mészáros János igazgató. Bányainé dr. Birkás Mária, J. 

Aszaturov, A. Goncsarov, G. Ivanov és O. Kajdalova 

A XII. pártkongresszus po-
litikai és szervezeti előkészí-
tésének fontos szakaszához 
érkeztünk: folynak a párt-
csoport-értekezletek, amelyek 
előkészítik az 1979. novem-
ber 15. és december 15. kö-
zötti beszámoló taggyűlése-
ket. S ezek fontosságát az 
idén több tényező is aláhúz-
za. Mindenekelőtt az, hogy 
nem egy, hanem lényegében 
öt esztendő munkáját keli 
értékelni, a XI. kongresszus 
óta eltelt időszakról kell be-
számolni. 

A beszámolási időszak alatt 
lényegesen változtak azok a 
külöső és belső körülmények, 
amelyek közepette hazánk 
fejlődött. A megfelelő, ú j és 
korszerű gondolkodásmód és 
cselekvés elsődlegesen a 
párton belül indokolt. Nem 
közömbös tehát a követel-
ményekkel az alapszervezet 
munkájának eredményessé-
gét összevetni. Egyben az is 
cél. hogy a taggyűlések moz-
gósító erejűek legyenek a 
párt előtt álló feladatok meg-
valósításában. 

Nem csupán 
belső pártügy 

A további munka megala-
pozásáról van tehát szó. Ez 
pedig önmagában is igényli, 
hogy e fórum megfelelő tar-
talmi és szervezeti előkészí-
tésére mind az alapszerveze-
ti vezetőségek, mind az irá-
nyító pártszervek kiemelt fi-
gyelmet fordítsanak. Az 
eredményes munka egyik 
feltétele, hogy az alapszer-
vezeteink szem előtt tartsák: 
a párt kongresszusa nem csu-
pán belső pártügy. hanem 
egész fejlődésünkre kiható, a 
társadalom széles rétegeit 
érintő esemény. A beszámoló 
és az azt követő vita funk-
ciója tehát kettős, egyrészt 
az alapszervezet, a vezetőség 
munkájáról szóló belső 
számadás; más oldalról e 
munkának az alapszervezet 
működési területére, az ott 
dolgozó pártonkívüliekre 
gyakorolt hatásáról adott ér-
tékelést. Ez utóbbira az ed-
diginél nagyobb gondot kell 
fordítani. 

A felkészülés és a taggyű-
lések lebonyolítása során 
minden párttagnak módjá-
ban áll kifejteni véleményét, 
és kívánatos is, hogy erre 
sor kerüljön. így a vezetősé-
gek beszámolója valóban kol-
lektív munkával készülhet el. 
Hasznos lenne, ha a beszá-
moló megfelelő részkérdései-

ben ismertté válnának a pár-
Ionkívüliek véleményei is. 
Azon a néhány helyen, ahol 
a tagkönyvcsere során türel-
mi időt kapott párttagok 
ügyére nem vagy csak rész-
ben tértek vissza, ugyancsak 
megszüntethető az elmara-
dás. 

A beszámoló elkészítése 
nem igényli az alapszerveze-
ti vezetőségektől, hogy a kü-
lönféle területeken elemzése-
ket végezzenek. Ahol az 
alapvető dokumentumok 
(emlékeztetők, korábbi be-
számoló taggyűlések anyagai 
stb.) előírásszerűen rendel-
kezésre állnak, elegendő 
ezek megfelelő csoportosítá-
sa és a szükséges következ-
tetések levonása. 

Előtérben 
a gazdaság-
politika 

A végzett munka minősí-
tésének alapját az érvény-
ben levő határozatok végre-
hajtásának állapota, színvo-
nala adja meg. A XI. kong-
resszus határozatain túlme-
nően kiemelt figyelmet keü 
fordítani a Központi Bizott ' 
ság 1978. áprilisi határoza-
tára a termékszerkezet kor-
szerűsítéséről szóló, valamint 
— az alapszervezetek jelle-
gétől függően — a mezőgaz-
daság és élelmiszeripar, va-
lamint az építő-, építőanyag-
ipar továbbfejlesztésével fog-
lalkozó határozatoknak. A 
felsorolásból is érezhető, 
hogy a gazdaságpolitikai kér-
kések állnak előtérben. Erről 
a munkáról az alapszerve-
zeti vezetőségeknek sokolda-
lú képiét kell adni, világo-
san megfogalmazni a terme-
lési feladatokkal összefüggő 
új követelményeket, a mun-
ka erkölcsi és anyagi elis-
merésének jövőbeni tenden-
cáit. A növekvő minőségi 
elvárások, a hatékonyabb 
munkaszervezés, az ésszerű 
takarékosság, a kiemelkedő 
munkát végzők fokozottabb 
elismerése a korábbinál na-

gyobb figyelmet követel a 
pártalapszervezetektől. és 
minden eddiginél jelentősebb 
felelősséget ró rájuk. 

A pártalapszervezetek so-
kat tehetnek azért is, hogy 
a vezető és a beosztott part-
nerkéht működjön együtt, 
hogy a dolgozók javaslatai-
nak. észrevételeinek sorsa ne 
az enyészet legyen, hogy a 
vezető gondjaiból és felelős-
ségéből a munkahelyi kol-
lektíva is vállaljon át anv-
nyit, amennyi saját pozíció-
ja alapján joggal megilleti. 
A számadás során az alap-
szervezeti vezetőségeknek 
ilyen megközelítésben is kell 
foglalkoznia a munkahelyi 
demokrácia hatékonyságával 
és további feladataival. 

Élenjáró 
helytállás 

A szocialista gondolkodás-
mód, életvitel, a munkához 
való viszony és más hasonló 
kérdésben is sok a tenniva-
lónk. Ezek megoldásában 
mindennemű tézisszerűség és 
erkölcsi szólamok hangozta-
tása céltalan. Döntő fontos-
ságú viszont a kommunisták 
példamutató helytállása. En-
nek megfelelő felelősséggel 
kell elbírálni az alapszerve-
zetben dolgozó párttagok 
munkáját, magatartását, hi-
szen a párt tömegekkel ki-
alakított kapcsolatának fon-
tos tényezőjéről van szó. 

Lényeges, hogy miként fog-
lalkozik a vezetőség beszá-
molója a tömegszervezetek 
és -mozgalmak munkájával. 
Ennek során alaposan. ön-
kritikusan kell elbírálni a 
pártirányítás elveinek, mód-
szereinek érvényesülését, az 
irányító munka hatékonysá-
gának visszatükröződését az 
említett szervek eredményei-
ben. 

Az a korábban említett 
Igény, hogy a felkészülés ne 
jelentsen befeléfordulást. 
nincs ellentmondásban az 
alapszervezet belső életéről, 
ötéves munkájáról szóló el-
mélyült önértékelés követel-
ményével. Az ehhez szüksé-
ges segédanyagok részben 
már rendelkezésre állnak, 
részben az irányító pártszer-
vek útján eljutottak, eljutnak 
az alapszervezetekhez. 

Abban a jövőformáló nagy 
munkában tehát, amelyet az 
MSZMP XII. kongresszusa 
elvégez, felelősségteljes, és a 
továbbiak szempontjából 
fontos részt vállalnak a 
pártalapszervezetek. 

Kiss Zoltán, 
az MSZMP KB munkatársa 

t 

Gelman, az ívó, léner Péter rendezővel és az előadás fő-
szereplőivel, Barta Máriával és Menszátor Magdolnával. 

turális és művészeti életéről. 
Pohárköszöntőjében G. A. 
Ivanov arról beszélt, hogy 
örömmel jöttek Szegedre, hi-
szen sokat hallottak a sza-
badtéri játékokról, s a vidé-
ki programok szervezése 
során megsúgták kollégái, 
„nem szabad kihagyniuk a 
legszebb magyar vidéki vá-
rost". A küldöttség délután 
körsétán ellenőrizhette, mi-
lyen előzetes információkkal 
látták el a szovjet miniszter-
helyettest: később ellátogat-
ták a textilművekbe, s este 
a Szegedi Nemzeti Színház 
igazgatójának. Pál Tamás-
nak vendégei voltak. Mielőtt 
beültek volna a kisszínházi 
bemutatóra, a színművészek 
vendégszeretétét élvezhették. 
Az igazgatói irodában tar-
tott baráti találkozón ott 

volt dr. Komócsin Mihály, 
az MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának első titkára és 
dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkára is. 

A szovjet kulturális dele-
gáció ma, vasárnap reggel, 
Kecskemétre utazik, ahol a 
Kodály Intézetet keresik föl. 

Befejeződött a megyei 
úttörőparlament 

A Magyar Üttörők Szövet-
sége Csongrád megyei elnök-
ségének szervezésében pénte-
ken Csongrádon megnyílt 
megyei úttörőparlament ese-
ményei tegnap, szombaton 
folytatódtak. A délelőtti 
órákban a megyei úttörőel-
nökség tagjainak vezetésével 
hat munkacsoportban vitáz-
tak a pajtások. Céljuk az 
volt, hogy értékeljék azokat 
a tetteket, melyeket az el-
múlt három évben csapata-
ikban vittek véghez, és ja-
vaslataikkal gazdagítsák az 
országos úttörőparlament elé 
kerülő vitaanyagot, ötleteik-

Ioncserélő műgyanta 
Élelmiszeripari telhasz-

nálasra alkalmas, nagy tisz-
taságú ioncserélő műgyanta-
csaladot fejlesztettek ki a 
fűzfői Nitrokémiánái. ö t va-
riáns gyártását kezdték meg 
és a kísérletek tanúsága sze-
rint hasznos segédanyagai 

lesznek mind az üdítőital-
készítésnek, mind pedig a 
borászatnak. Az utóbbi cél-
ra megfelelő műgyanta meg 
tudja különböztetni a bor 
jellegét adó hasznos sava-
kat a minőségre károsan ha-
tó savaktól. 

kel. elképzeléseikkel alakít-
sanak ki színesebb úttörőéle-
tet. és készüljenek fel a 
KISZ-tagságra. a felnőtt kor 
feladataira. 

A szekciótanácskozások 
után délután az Ifjúsági 
Házban plenáris ülés kezdő-
dött. melynek célja a tapasz-
talatok összegezése volt. A 
jó hangulatú rendezvényt a 
Csongrádi Ének-Zenei Álta-
lános Iskola műsora vezet-
te be. 

Szentandrási Katalin ifi-
vezető. az ülés elnöke kö-
szöntötte a pajtásokat, a je-
lenlevő úttörővezetőket és 
vendégeket, közöttük Ván-
tus Istvánnét, a megyei 
pártbizottság munkatársát, 
Sebestyén Istvánt, a Csong-
rád városi pártbizottság titká-
rát, Gócze Györgyöt, a Ma-
gyar Üttörők Szövetsége or-
szágos elnökségének tagját, 
Bódi Györgyöt, a megyei 
KISZ-bizottság első titkárát. 
Pádár Lásziónét, megyei út-
törő elnököt, dr. Milllrr Jó-
zsefnél. a megyei tanács vb 
művelődésügyi osztályveze-
tőjét Ezután az úttörő-mun-

kacsoportok játékos, ének-
szóval tarkított beszámolói 
következtek, melyekből nem 
hiányoztak a komoly, előre-
mutató gondolatok sem. 

A beszámolók elhangzása 
után az ülés vendégei kap-
tak szót. A hozzászólások 
után a küldöttségek ajándé-
kokat adtak át a megyei út-
törőelnökségnek. maid meg-
választották azt a 14 kül-
döttet, aki Csongrád megyét 
n november 22—28. között. 
Debrecenben sorra kerülő 
IV. országos úttörőparlamen-
t.en képviselt. Szegedről Szik-
szói Erzsébet. Sebe János és 
Boldizsár Zsuzsa. Hódmező-
vásárhelyről Gál József és 
Szentandrási Katalin. Makó-
ról Kolumbán Katalin és 
Erdei Eleonóra, a szentesi 
járásból Tégla Mária. Csong-
rádról László K. Maria és 
Nagy Erzsébet, a szegedi já-
rásból Török Magdolna, Szú-
nyog Szilvia és Szántó Csil • 
la. Szentesről Négvesi Zsu-
zsa utaznak novemberben 
Debrecenbe. A megyei úttö-
rőparlament zenével, ének-
szóval ért véget 


