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Primőrök 
karácsonyra 

Osongrád megye kerté-
«B*tl gazdaságainak termál-
energiával fűtöt t üvegházai-
ban télen is folyamatosan 
•aedik a pr imőröket Irántuk 
az érdeklődés különösen a 
karácsonyi ünnepek előtti 
napokban növekedett meg, 
aikor a budapesti ZÖL-
DÉRT és a Csemege Vállalat 
megrendelésére 70 mázsa 
paradicsomot, 20 ezer darab 
hegyes, erős zöldpaprikát és 
ugyancsak 20 ezer darab ce-
eei paprikát szállítottak. 

A karácsonyi szállítmány 
a szegedi Felszabadulás és 
a szentesi Árpád Termelő-
szövetkezet fedett kertésze-
téből kerül t ki. A vitamin-
dús áru jó minőségben, fris-
sen kerül az ünnepi aszta-
lokra. A jövő héten a Szen-
tesi Korai Zöldségtermelési 
Rendszer taggazdaságai mái-
uborkát és salátát is visz-
nek piacra. 

Hrif|áciw@ie#ők >j| 
t a n á c s k o z á s a 

A kongresszusi munkaver- gazdálkodással, költségfelelő-
seny-mozgalom első évének si rendszerben váltották 
lezárásául tegnap délelőtt valóra célkitűzéseiket, ennek 
tanácskozott a Volán 10. szá- megfelelően várhatóan nyolc-
mú vállalata brigádvezetői- tíz napi nyereségrészesedés 
nek testülete, hogy számot differenciált kifizetése válik 
adjon a vállalati gazdálko- lehetővé. Említésre érdemes, 
dási terv teljesítéséről, s az hogy ezeket az eredménye-
1979. február 3-án megtartott ket a tervezett 5 ezer 81 dol-
brigádvezetői tanácskozáson gőzé helyett kevesebben, 5 
megfogalmazott célkitűzések ezer 62-en valósítottuk meg, 
megvalósításáról. Réti István. így az egy dolgozóra jutó 
vállalati pártbizottsági titkár teljesítményérték a terve-
megnyitója után dr. Kardos zettnél várhatóan 1.7 száza-
János igazgató részletesen 
elemezte az 1979-es esztendő 
eredményeit. 

— Várható bevételünk 
megközelíti az 1,1 milliárd 

lékkai magasabb, több mint 
217 ezer forint lesz. 

A Voján igazgatója szólt a 
nehézségekről is: nem volt 
egyenletes a fuvarigények el-

forintot, ez egy százalékkal oszlása. Az őszi szállítási for-
haladja meg a tervezettet, galom igazából nem tette 
Száztízmillió forintnyi nye- próbára a vállalát erőit, 
reséggel számolhatunk, két Szükségessé vált az árufor-
százalékkal teljesítjük tehát galmi tevékenység még ru-
túl a tervet. A gazdálkodási galmasabb szervezése. Ah-
egységek fegyelmezett bér-

Tiltakozás a NATO 
rakétaprogramja ellen 

Sajtótájékoztató 
az Országos Béketanácsnál 

% Budapest (MTI) hogy az Egyesült Államok 
-Azonnali akciókat az új így akar ja áthárítani szövet-

rakétálc teremtette veszély ségeseire a fegyverkezési ver-
ellen! — hangoztatja a Bé-
ke-világtanács felhívása, 
amelyet az elnökség irodájá-
nak december 13. és 20-a kö-
zött Helsinkiben tartott rend-
kívüli ülésen fogadtak el. A 
dokumentum leszögezi, hogy 

seny következményeit, az 
amerikai atomrakéták kilövő-
bázisává téve Nyugat-Euró-
pát, s veszélybe sodorva a 
térség népeit. 

A rakétaprogram ellen til-
takozó tömegmozgalom új 

é NATO vezetőinek döntése döntő szakaszba lépett: már 
fiai/elmen kivül hagyja a 
szocialista országok kezde-
ményezését a tárgya ié sok 
megkezdésére, » a fegyver-
kezés folytatásához és a 
meglevő erőegyensúly felbo-
rításához vezet. A Szovjet-
unió megkezdte fegyveres 
erői és fegyverzetei egyolda-
lú csökkentését Közép-Euró-
pában, ugyanakkor a NATO 
a katonai fölény megszerzése 
felé tett ú j a b b lépé6t. 

A helsinki fórum esemé-
nyeiről, állásfoglalásairól szá-
molt be a saj tó képviselői-
nek szombaton az Országos 
Béketanácsnál Sebestyén 
Nándorné, a testület elnöke, 
a Béke-világtanács nemzet-
közi szolidaritási bizottságá-
nak elnöke, aki a magyar 
delegáció élén részt vett az 
értekezlet munkájában. El-
mondotta: a plenáris ülése-
kén, és az egyéb megbeszélé-

eddig is számos országban 
munkahelyi gyűléseken 
nagygyűléseken követelték, 
hogy a kormányzat akadá-
lyozza meg a brüsszeli döntés 
megvalósítását, az ú j raké-
ták telepítését. A szeretet és 
béke ünnepét, karácsonyt 
megelőzően szerte Európában 
kinyilvánították a haladó 
erők, a demokratikus szerve-
zetek, a békeszervezetek, 
hogy nemet mondanak a ra-
kétaprogramnak, fellépnek 
az ellen, hogy a hamis pro-
paganda szovjet veszélyt em-
legetve igyekezzék mag<> 
mellé állítani a közvéleményt 
A békeerők a fegyverkezési 
verseny meghiúsítására tö-
rekszenek, a leszerelésért, az 
enyhülés további erősítéséárt 
teszik le voksukat. Elmon-
dotta az Országos Béketanács 
elnöke, hogy 1980. szeptem-
ber 23. és 27-e között kerül 

seken arról győződhetlek sor a nemzetközi békemozga-
meg, hogy a legkülönbözőbb 
világnézetű és pártállású em-
berek teljes egységben lép-
tek fel a NATO brüsszeli dön-
tése ellen, amelyet —, m i n t a 
felhívásban is megfogalmaz-
ták — az Egyesült Államok-
nak és a NATO több nyugat-
európai tagországának nyo-
mására fogadtak el, semmi-
be véve az európai népek ér-
dekeit. Rávilágítottak arra, 

lom kimagasló eseményére: 
ekkor rendezik meg Szófiá-
ban a népek világparlament-
jét, a békéért. 

A készülődés fontos állo-
mása lesz a Béke-világtanács 
budapesti ülése, amelyre má-
jus 8. és 1 l-e között kerül 
sör, ugyanebben az időben 
hazánk fővárosában ülése-
zik a nemzetközi előkészítő 
bizottság is. 

AT. MSZMP KB 
ÜDVÖZLETE 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottsága .. táviratban üdvö-
zölte az Arab Újjászületés 
Szocialista Pár t jának de-
cember 22-én, Damaszkusz-
ban megnyílt VII. országos 
kongresszusát. 

PARANCSNOKI 
ÉRTEKEZLET 

A Magyar Néphadsereg ve-
zető beosztású tábornokainak 
és tisztjeinek részvételével 
szombaton munkaértekezle-
tet tartottak. A tanácskozá-
son Czinege Lajos hadse-
regtábornok, honvédelmi mi-
niszter értékelte az 1979-es 
esztendőben végzett kiképző-

a tapasztalatokat, majd meg-
jelölte a néphadseregre 1980-
ban háruló legfontosabb ten-
nivalókat.-

TÜZSZÜNET 
Pénteken éjfélkor Rhode-

siában életbe lépett a lon-
doni megállapodás rendelke-
zése, hogy tilos katonai 
erőknek átlépni bármely 
irányban az ország határát. 
Ez azt jelenti, hogy a tűz-
szünet ideje alatt a Hazafias 
Fronthoz tartozó ZAPU és 
ZANU zambiai, illetve mo-
zambiki táborokban tartóz-
kodó harcosai nem mehetnek 
á t Rhodesiába, a volt sa-
lisbury kormányzat hadse-
rege pedig nem indíthat 
ú jabb támadásokat a szom-

hoz, hogy jövőre a teherfu-
varozásban 3,5—3,8 százalék-
kal, a személyszállításban pe-
dig 4,8—5 százalékkal maga-
sabb teljesítményt érhesse-
nek el, intenzív energia- és 
költséggazdálkodásra, a jár-
műpark összetételének meg-
változtatására. a pótkocsikra 
jutó teljesítmények növelésé-
re lesz szükség. 

A brigádverseny szervezé-
sét, irányítását és értékelését 
1979-ben az önálló gazdálko-
dási egységek hatáskörébe 
utalták a szegedi Volánnál. 
A területi vezetők nagyobb 
önállóságot kaptak a ver-
senymódszerek kidolgozásá-
ban. Fontos szerep jutott a 
brigádok havi önértékelésé-
nek — a kisebb közösségek 
így jobban érzik, hogy szer-
ződéseik két fél kölcsönös 
kötelezettségén alapulnak. 

A szolgálati helyek közötti 
energiagazdálkodási verseny 
hozzájárult ahhoz, hogy az 
üzemanyag-megtakarítás ér-
téke az idén várhatóan meg-
haladja a 4 millió forintot. 
A versenyben a makói és kis-
teleki főnökség, valamint a 
hódmezővásárhelyi üzemegy-
ség került az élvonalba. Dr. 
Kardos János szólt az i f jú -
sági brigádmozgalom erősíté-
sének szükségességéről, a 
szakmai fejlődést bizonyító 
újítómozgalom erősítéséről, a 
szocialista brigádversenyt ki-
egészítő más versenyformák-
ról. 

A munkaverseny-mozga-
lomban résztvevők feladatai-
ról, a minőségi értékelés 
fezempontjairól beszélt For-
ráskúti Tibor, a 10-es Volán 
szakszervezeti bizottságának 
titkára is, majd a tanácsko-
zás résztvevői megvitatták 
és elfogadták azt az állás-
foglalást, mely a kongresszu-
si és felszabadulási munka-
verseny jövő évi vállalásai-
nak alaRjául szolgál majd. 

beszámoló taggyűlések 
tapasztalatairól 

Beszélgetés Török Józseffel, a Szeged 
városi pártbizottság első titkárával 

Az MSZMP XI. kongresz-
szusatól a napjainkig eltelt 
időszakban végzett pár t - és 
gazdaságpolitikai munka 
mérlegét vonták meg jok 
száz pártalapszervezet be-
számoló taggyíjjésén Szege-
den is. Nagyüzemek, vállala-
tok, gyárak, tudományos in-
tézetek, intézmények. ipari 
és mezőgazdasági szövetke-
zetek pártfórumai számveté-
sének voltunk tanúi novem-
ber 15-től december közepé-
ig. Ezeken a fórumokon a 
párttagság a munkáról be-
szélt, az élet, az előrehala-
dás jobb kialakításáról. Az 
ország dolgait összevetették 
a helyi eredményekkel, gon-
dokicai, problémákkal." és 
nem voltak szűkszavúak, 
amikor az üzem- és mun-
kaszervezés, a vezetői kész-
ség és rátermettség, r t mun-
kamorál, a pártmegbízatá-
sok kérdései kerültek előtér-
be. 

Ez a polemizálás erősíti a 
pártot, alakít ja a vezetői 
stílust és munkamódszert 
mind a gazdaságpolitikában, 
mind á pártéletben. A be-
számoló taggyűlések tapasz-
talatairól, néhány főbb vo-
násáról beszélgettünk Török 
Józseffel, a Szeged városi 
pártbizottság első titkárával. 

— Mi jellemzi a felkészü-
lés időszakát túl azon. hogy 
a Politikai Bizottság ez év 
szeptemberi ülésén elfoga-
dott útmutató konkrétan 
rendelkezett a tennivalók-
ról? 

— Pártbizottságunk osz-
tályvezetőinek és munkatár -
sainak felkészítésével szinte 
egy időben, augusztus óta 
folyt ez a munka titkári ér -
tekezleteken, s a helyszínen 
az alapszervezetekben. Meg-
kértük pártbizottságunk tag-
jait is, hogy vegyenek részt 
ebben a munkában. Tanács-
koztunk a gazdasági veze-
tőkkel, a KISZ városi és 
nagyüzemi bizottságaiyal. a 
tömegszervezetek, a tudomá-
nyos és kulturális élet veze-
tőivel, hogy segítsenek az 
alapszervezeteknek, bocsás-
sák rendelkezésükre mind-
azt. ami a beszámolókat 
egésszé teszi. Az előkészítés-
hez tartoznak a pártcsoport-
értekezletek is, amelyek si-
keresek voltak. Minden párt-
taghoz eljutott, hogy mit 
kell tennie a XII. kong-
resszusra készülés jegyében. 
Elmondtak személves véle-
ményüket a pártéletről, 
munkájukról, a gazdasági 

I s t v á n 

es aevelő munfrá*. elemezte szédos országok ellen. 

Somogyi Károlyné felvétele 
December 24-én tölti be 75. életévét Szögi István, a 

munkásmozgalom régi szegedi harcosa, a Szocialista Hazá-
ért Érdemrend és a Felszabadulási JVibileumi Emiékérem 
tulajdonosa. Születésnapja alkalmából köszöntötte őt szom-
baton délelőtt az MSZMP Szeged városi bizottságának szék-
házában dr. Koncz János, az MSZMP Csongrád megyei bi-
zottságának titkára és dr. Székely Sándor, az MSZMP Sze-
ged városi bizottságának titkára. Szögi István 1922-ben kap-
csolódott a munkásmozgalomba, a kommunista pártnak 52 
éve tagja. Nyugdíjba vonulása óta a rókusi I. számú párt-
alapszervezetben végzi pártmunkáját . 

felelősségre vonást a ha-
nyag munkát végzőkkel, a 
munkafegyelmet különböző 
módokon megsértőkkel 
szemben. Elismeréssel szól-
tak a gazdaságvezetők irá-
nyító munkájáról , ugyanak-
kor bírálták egyesek hatá-
rozatlanságát, a feltárt hi-
bák, hiányosságok megszün-
tetésében az intézkedések 
lassúságát. Több nagyüze-
münkben kifogásolták a ter-
meléssel kapcsolatos infor-
mációk oda-vissza áramlá-
sának fogyatékosságait, pél-
dául azt. hogy nem eléggé 
közérthetők, A kommunisták 

vezetésről, munkahelyi prob-
lémákról, s mindemellett 
hangsúlyozták az eredmé-
nyeket, amelyekhez ki-ki 
hozzájárult tehetsége, szoi"-
galma, rátermettsége szerint. 

— Ezek a tanácskozások 
előkészítetten, eredményesen úgy ítélték meg. hogy job-
folytak le. A párttagság 
elemzően, őszintén és kriti-
kusan foglalkozott a pár t -
csoportnak a beszámolási 
időszakban végzett munká-
jával, a pártmegbízatások 
teljesítésével, és sok hasz-
nos javaslatot adott helvi 

ban kell támaszkodni a kol-
lektívákra, még szorosabbá 
tenni az alapszervezetek ve-
zetősége kapcsolatát a gaz-
dasági vezetőkkel. 

— A gazdaságszervező, 
-irányító és -ellenőrző mun-
ka elemzése mellett jelentö-

gondok, problémák megöl- ségének megfelelően foglal-
dására. Ezek nagy részének 
megvalósításához máris hoz-
zákezdtek az illetékesek. 

— Milyen volt a taggyű-
lések hangulata, a beszámo-
lók színvonala, s a várttag-
ság aktivitása a vitában? 

— Hangulatában, légköré-
ben, a tartalmi munka szín-
vonalában a mostani tag-
gyűlések általában jobbak 
voltak, mint az évi rendes 
taggyűlések. Érződött hogy 
az alapszervezetek vezetősé-
ge felelősségteljesen készí-
tette fel a párttagságot. Ez 
a gondosság jellemezte a 
beszámolók összeállítását, a 
felvetődött kérdésekkel való 
foglalkozást, a munka elem-
ző értékelését, a feladatok 
meghatározását is. Hogy 
mennyire nyitott és nyílt fó-

koztak a beszámolókban a 
párt belső életével. Hogyan 
ítéli meg ezt a párttagság? 

— Tovább javult az alao-
szervezeti vezetőségek irá-
nyító. szervező munká ja 
Rendszeresebben kérik szá-
mon a pártmegbízatások tel-
jesítését. jóllehet a feladató;-: 
elosztása még sok esetben 
egyenetlen, a számon kérés 
pedig nem eléggé követke-
zetes. Éppen ezért javítan1 

kell a munkastíluson, hogy 
a pár tmunka hatékonysága 
jobban érvényesüljön. Sok 
múlik a kommunisták sze-
mélyes példamutatásán, a 
vezetés és a végrehajtás kü-
lönböző szintjein. A jó példa 
hamar követőkre talál. 

— Elismeréssel szóltak a 
tömegszervezetek tevékeny-

rumok voltak ezek a tag- ségéről a párt politikájának 
gyűlések. azt bizonyítja, 
hogy a legtöbb helyen meg-
hívták az első napirendi 
pont vi tá jára a munkahely 
pártonkívüli szakszervezeti, 
illetve KISZ-titkárát. és az 
alapszervezet hatáskörébe 
tartozó gazdasági vezetőket. 
A lakóterületi taggyűlése-
ken részt vették a tömeg-
szervezetek pártonkívüli ve-
zetői. 

— Témájukat tekintve a 
beszámolók — amelyek a 
kollektív munkát tükrözték 
— az adott terület jellegé-
nek megfelelően adtak szá-
mot a XI. kongresszus, a 
megyei és a városi pártbi-
zottság határozatainak vég-
rehajtásáról, nyomon kö-
vetve az éves cselekvési 
program megvalósítását. 
Termelő területen természe-
tesen gazdaságpolitikai, ter-
melési, gazdaságszervezési, 
irányítási kérdéseket fogtak 
át a beszámolók, míg 
oktatási és a kulturális 
tér -.lényekben tudománypo-
litikai, kutatási, oktatási-ne-
velési, az if júság ideológiai 
nevelésével kapcsolatos té-
mák kerültek előtérbe, to-
vábbá népgazdaságunk hely-
zetének elemzése, a körzeti 
alapszervezetekben pedig 
város- és szociálpolitikai 
kérdések 

— A kritika és az önkri-
tika, 
egyik 1H 
éreztette hatását a beszá-
molókban és a hozzászólá-
sokban? 

— Az értékeléseket, elem-
zéseket a krit ikus és önkri-
tikus szellem jellemezte, 
amit bizonyít a vitában való. 
az átlagosnál nagyobb rész-
vétel is. Sokirányú bírálat 

végrehajtásában, ugyanak-
kor hozzátették: tovább kell 
fejleszteni az üzemi demok-
rácia fórumait, a munkahe-
lyi szakszervezeti testületek 
érdekvédelmi tevékenységét 
A KISZ-szervezetek munká-
járól szólva elhangzott 
hogy a fiatalok jól megáll-
ják helyüket a termelésben, 
de ugyanez nem mondható 
el általában a mozgalomban 
való részvételükről, bár po-
litikai irányításuk gyakorlá-
sának fejlesztése valameny-
nyi pártalapszervezet prog-
ramjában szerepel, s ez * 
jövőben is feladat marad. 

— Az ideoló'giai és propa-
gandamunkát érintve, a be-
számoló taggyűléseken érzé-
kelték. hogy ezekkel a kér-
désekkel az utóbbi időben 
többet foglalkoztak. mint 
azelőtt, a jövőben mégis 
több témát kell feldolgozni 
az ideológia és a propa-

az ganda területéről, javítva ® 
in- pártoktatás színvonalát is 

Párttagságunk szükségesnek 
és fontosnak tar t ja a szak-
mai, a politikai képzést, ál-
talában a felkészültség to-
vábbi javítását. Kiderült ez 
abból is. hogy fejtegették az 
egyéni aktivitás és a politi-
kai iskolázottság közötti 
összefüggéseket. 

A beszélgetést összegezve 
hangsúlyozta az MSZMP 

mint előrehaladásunk Szeged városi bizottságának 
eszköze, mennyire első titkára, hogy a beszá-

moló taggyűlések sora. mint 
a XII. kongresszusra felké-
szülés első szakasza, rendben 
zajlott le. és elérte céliát 
Az eredmények dokumentá 
lása mellett felhívta az irá 
nyitó pártszervek figyelm -
a munkában még tapasztá 
ható gyengébb pontokr:. 

hangzott el a munkahelye- Következik ma jd a másod : 

ken tapasztalt hiányosságok-
kal. negatív jelenségékkel, 
a jogok és a kötelességek 
értelmezésével kapcsolatosan. 
Felléptek a bérezésben az 
egyenlősdit megtűrő szellem 
ellen. Kifogásolták, hogy az 
adminisztratív munkában 
foglalkoztatottak száma in-
dokolatlanul megnövekedett, 
míg a termelésben dolgozó-
ké csökken j Sürgették a 
szigorúbb és következetes 

szakasz január első napia 
tói. Akkortól ta r t ják meg • 
vezetőségválasztó taggyűl: 
seket, s ezeken vitatja me 
a párttagság a Központi Bt 
zottság kongresszusi iránv 
elveit. E taggyűlések meg 
választott tisztségvisel" 
megkezdték mar munkái u 
kat , ' amelyre éoítve számit 
hatunk a sikerre: tovább 
erősödnek az alapszerveze-
tek. Lődi Ferene 


