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A megyei pártértekezlet előtt 

Csak megvalósítható célokat 
fogalmazhat meg a program 

Megkezdődtek azok a vi-
ták, amelyek a megyei párt-
értekezlet állásfoglalás-ter-
vezete alapján a december 
10-én összeülő tanácskozást 
készítik elő, tegnap a Csong-
rád Megyei Tejipari Válla-
lat központjában élelmi-
szer-ipari vállalatok és ál-
lami gazdaságok gazdasági 
vezetői, pártbizottsági és 
alapszervezeti titkárai tar-
tottak eszmecserét. 

Nagyvári László (Csong-
rád Megyei Gabonaforgalmi 
és Malomipari Vállalat): 
Lehetnének nyitottak a me-
gyei pártbizottság ülései az 
érdeklődő párttagok szamá-
ra. A lakóterületi pártmun-
ikára már az állásfoglalás, 
ban is nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni. A vezető-
ellenesség mellett elenged-
hetetlen szólni arról, .hogy 
a közvélemény egyes réte-
geiben pártellenesség is 
van. Nemcsak a vezetői 
morál hiányosságaira kelle-
ne utalni az anyagban, ha-
nem a társadalmi morál hi-
báit is elemezni kellene. 
Hiszen minden szinten meg-
vannak az etikai problé-
mák. A tervezetben a ter-
melés nem kapja meg azt 
a markáns súlyt, ami sze-
repe folytán megilletné. A 
reálértelmiség és a mun-
kásság nem találja ma ma-
gát a párt politikájában. 

Szemenyei Bálint (tejipa-

ri vállalat): Nem érezhető 

a megyeiség az anyagból. 

Kritikusabban kellene meg-

fogalmazni a pártértekezlet 

elhatározásának körülmé-

nyeit. Fel kellene tenni a 

kérdést, hogy szükség van-e 

a párton belül a fiatalok 

(csoportján ak m egalak í tásá -

ra. Előbb talán a KISZ sze-

repét kellene tisztázni. Az 

apparátus tagjainak több-

ször kellene megjelenni 

alapszervezeti rendezvénye-

ken. 

Berta György (Gorzsai 

ÁG): Az állásfoglalás-ter-

vezet első fejezetének fo-

galmazási stílusa teljesen 

más, mint a második feje-

zeté. A kezdés személyte-

len, gazdátlan megfogalma-

zások sokaságát tartalmaz-

za. Ha ebből határozat lesz 

a jelenlegi formában, meg-

valósítására nem lehet 

majd visszatérni, mert nem 

tudni, kihez szóltak a fel-

adatok. 

Gerémi József (Pankotai 
AG): Az intézményrendszer 
korszerűsítése lassan halad. 
Az elbürokratizálódott irá-
nyítás kiköveteli saját pár-
huzamait a vállalati szer-
vezetekben is. Például a 
vállalati törvénynek ellent-
mondó engedélyeztetési el-
járások tömege van ér-
vényben. Egy radikális ész-
szerűsítéssel a költségvetés 
kiadásainak egyharmadát 
meg lehet takarítani. 

Csizmadia György (Hód-

mezővásárhelyi Tangazda-
ság): Az idő pontosan a 
pártot és annak tagjait sür-
geti a legjpbban 

Pálinkás István (Csong-
rádi AG): Csongrád városá-
ban az egy főre jutó átlag-
kereset havi 5 ezer 600 fo-
rint. Ez messze elmarad a 
megyei és az országos átlag 
mögött. Figyelemmel kelle-
ne lenni erre a helyzetre 
a megyei pártértekezletnek. 
Valamiféle előremutatást 
kellene megfogalmazni a 
lakáshelyzet megoldására. 
Nem szabadna kikerülni a 
mezőgazdaság és az ipar 
között feszülő ellentmon-
dást. 

Juhász Lászlóné (Szegedi 
Konzervgyár): A tervezet 
első része KB-anyagok ösz-
szeollózott részleteinek lát-
szik. A felülről elhatározott 
nagyobb önállósággal az 
alapszervezetek tagjaik idő-
hiánya miatt nem tudnak 
megfelelően élni. Ezt az 
önállóságot a párttagak nem 
igénylik annyira, mint azt 
amennyire a központi anya-
gok hangsúlyozzák. A lakó-
területi politizálás élénkü-
lésére kevés a garancia, a 
körzeti pártalapszervezetefe-
be való kiküldéssel esetleg 
értékes tagjai válhatnak 
meg a párttól. 

Bacsa Mihály (Csongrádi 

AG): Az egymás fejére ol-

vasott hibák bomlasztják a 

pártegységet, pedig az eti-

kátlan cselekedeteket a 

pártvezetők egymás tudtá-

val vagy éppen együtt kö-

vették el. A jövőben sok-

kal egyértelműbben kellene 

meghatározni, ki miért fe-

lelős. 

Prdhászka Ottó (GMV): 

Ez az anyag országos dol-

gokat is minősít. Az ennek 

alapján megfogalmazott 

véleményeket tovább lehet-e 

vinni országos fórumokra? 

Ha ilyen lehetőség nincs, 

akkor többet kellene a me-

gye sajátos dolgaival fog-

lalkozni. Feltétlenül szük-

séges a megvalósíthatóság 

távlatával kapcsolatos cél-

kitűzés. 

Kereszty Béla (a szer-

kesztőbizottság képviseleté-

ben) : A párt 1985-ben a la-

kóhelyeken rosszul politi-

zált. A következő választá-

sokon nagyon megnő a la-

kóhelyi pártszervezetek sze-

repe. Az ezzel kapcsolatos 

feladatokra fokozottan kel-

lene figyelni a megyei párt-

értekezletnek. 

Ezután élénk vita alakult 
ki arról, hogy milyen me-
gyét akarunk magunknak 
az elkövetkező időszakra. 
Ebből néhány érdekesebb 
véleményt idézünk. 

Mag Pál (Szentesi Ba-
romfifeldolgozó Vállalat): A 
gazdaságpolitikai összege-
zésnek és a gyakorlati ta-
pasztalatoknak feltétlenül 
összhangban kell lenni. Csak 
megvalósítható célokat fo-
galmazhat meg a program, 
és ebben egyes országos 

dokumentumokhoz sem iga-
zodhat, hiszen ezekben is 
bőven van következetlen-
ség, ellentmondás. A tava-
lyi korrhányprogram előírta, 
hogy a baromfi-feldolgozást 
15 százalékkal fejleszteni 
kell. Most ugyanebből a 
körből 5 százalékos leépítés 
igénye hangzik el. Feltétle-
nül nagyobb önállóságot 
kell kérni, és számolni kell 
azzal a lehetőséggel is, hogy 
az élelmiszer-termelő ága-
zat hátrányos megítélése 
miatt Csongrád megye és a 
környező négy másik me-
gye esetleg rövid időn be-
lül nehéz válságba kerül-
het. Nem elfogadható az a 
nézet, hogy gazdasági ba-
jaink megoldása csak a la-
kosság terheinek növelésé-
vel képzelhető el, 

Rósa László (konzerv-
gyár): Ellentmondásos' a 
tervezetben, hogy mindent 
kritikusan szemlél, csak a 
munkásőrség tevékenységé-
ben nem talál semmi hibát. 
Ez a megállapítás kilóg a 
szövegből. Fontos tisztázni, 
ki fogalmazza meg a mon-
danivalót. JSgyelőre csak a 
nincs fogalmát vitatjuk. 
Ne rákszűrést csináljunk, 
hanem korrekt' tízparancso-
latot alkossunk. 

Tokaji István (Derekegy-

házi ÁG): Az agrárolló to-

vább nem nyitható, ez az 

ágazat .közel került a saját 

katasztrófájához. Nagyon 

nagy gondunk, hogy az if-

júságpolitikában semmi 

konkrétat nem tudunk ki-

jelen teni. 

Török János (Szentesi Ba-

romfifeldolgozó Vállalat): 
Nem jelenthetjük ki, hogy 
egy ilyen pártfórum nem 
mutogat fölfelé. Egy-egy 
probléma címzettjei igenis 
legyenek az országos szer-
vezetek. Ilyen terület lehet 
például az ifjúság helyzete, 
az öregek létbizonytalansá-
ga, az egészségügy elmara-
dottsága. 

Szabó László (Pankotai 
AG): Nem megyünk a la-
kóhelyekre . . . Ki veszi fel 
a harcot az alternatív szer 
vezetekkel? A párt dönti-e 
el, 'hogy lesz-e másik p>árt? 
Súlyos kérdések. Vegyük 
végre tudomásul, hogy a 
lét és nemlét az igazi kér-
dés. 

Nagyvári László: A leg-

nagyobb hiánycikk ma a 
pártban a pártegység 

B. I. 

Ölést tartott 
a Minisztertanács 

Csütörtökön ülést tartott a 
Minisztertanács. A kormány 
jóváhagyólag tudomásul vet-
te Grósz Károly jelentését 
az Iráni Iszlám Köztársa-
ságban tett hivatalos láto-
gatásáról. 

A kormány megtárgyalta 
a gyülekezési és egyesülési 
jogról szóló törvényjavasla-
tokat, és úgy határozott, 
hogy azokat az Országgyű-
lés elé terjeszti. 

A Minisztertanács határo-
zatot hozott a fegyver nél-
küli katonai szolgálat lehe-
tőségeinek kibővítéséről. 

A kormány jelentést hall-
gatott meg az Országos Mű-
szaki Fejlesztési Bizottság 
tevékenységéről, továbbá az 
új Nemzeti Színház építésé-
nek helyzetéről, és a teen-
dőkről. (A kormányszóvivői 
tájékoztatót a 2. oldalon is-
mertetjük.) 

Alekszandr Jakovlev 
budapesti megbeszélései 

Grósz Károly 

fogadta az SZKP KB PB tagját 

Grósz Károly, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt fő-
titkára, a Minisztertanács 
elnöke csütörtökön a KB 
székházában fogadta Alek-
szandr Jakovievet, az SZKP 
KB Politikai Bizottságának 
tagját, a Központi Bizottság 
titkárát, aki az MSZMP 
Közpxmti Bizottságának 
meghívására tartózkodik ha-
zánkban. 

A szívélyes elvtársi légkö-
rű találkozón az MSZMP 
főtitkára szólt a pártérte-
kezlet óta eltelt időszakról. 
Hangsúlyozta, hogy a gaz-
dasági helyzet stabilizálása, 
a hosszú távú kibontakozás 
feltételeinek megteremtése 

további politikai erőfeszíté-
seket, a társadalom áldozat-
vállalását, a párt határozott 
és következetes cselekvését 
követeli meg. Megkülönböz-
tetett jelentősége van a 
nemzeti sajátosságoknak 
leginkább megfelelő megol-
dások alkalmazásának. a 
társadalom belső tartalékai 
hatékony felhasználásának. 
Az MSZMP internacionalis-
ta elkötelezettsége mellett 
ez a mai magyar politika 
legfontosabb eleme. 

Alekszandr Jakovlev — az 
SZKP vezetese megbízásá-
ból — a szovjet párt támo-
ga tásár ól bi ztos í tot ta a 

(Folytatás a 2, oldalon.) 

Postabank 

Nyitás után - start előtt 

A z ú j p é n z i n t é z e t ü g y f é l s z o l g á l a t i h e l y i s é g e 

Tegnap Szegeden meg-
*yílt a Postabank és Taka-
rékpénztár Rt. dél-alföldi te-
rületi központja. A Csongrá-
di sugárúton a vámhivatal és 
az Alföldi Tüzép korábbi he-
lyiségeit alakították át az új 
pénzintézmény számára. A 
vevőszolgálati helyiségben 
korszerű körülmények kö-
zött, számitógépekkel felsze-
relt munkahelyeken tudjak 
fogadni az ügyfeleket. A 
sikeres ügyintézés reményé-
ben mától még csak a vál-
lalkozók léphetnek be ebbe 
a helyiségbe, mivel a lakos-
ság szélesebb rétegeit érintő 
szolgáltatásokra a pénzügyi 

Szoftverek 60 millióért 
Számítástechnikai prog-

ramokat exportál a Struktú-
ra Szervezési Vállalat 
NSZK-beli cégeknek. A spe-
ciális öntött csöveket gyár-
tó Schöller cég például tel-
jes irányítási rendszerének 
számítógépesítéséhez rendelt 
a magyar vállalattól prog-
ramcsomagokat. Ez a kap-
csolat tartósnak ígérkezik, a 
magyar szakemberek a hely-
színen is kidolgozzák a 

szükséges programokat. A 
frankfurti Wegener gyár pe-
dig még tőkét is adott a 
magyar szervezővállalatnak 
fejlesztési hozzájárulásként, 
amely most kialakította az 
NSZK-beli cég számára a 
rövid és hosszú távú fizető-
képességet figyelemmel kí-
sérői programot. A Likvid 
Star szoftvert rövidesen a 
hazai iparvállalatoknak is 
kínálni fogják. 

kormányzat engedélyét még 
várják. 

— Milyen speciális betét-
formákat terveznek? — ér-
deklődtünk Lovass Józsefné-
töl, a Postabank ügyvezető 
igazgatójától. 

— Az egyik lakossági be-
tétformánk lesz a betét-szám-
lakönyv. Ez egy átutalási 
jellegű pénzgyűjtési forma, 
amelyre a munkabérek és 
más bevételek is átutalha-
tók. Érdekessége, hogy napi 
kamatot számítunk. A másik 
betétformánk a takarékszel-
vény lesz. Ezzel a hosszabb 
távú megtakarításokra aka-
runk ösztönözni. Erről rész-
összegeket i.s felvehetnek a 
betéttulajdonosok anélkül, 
hogy a bennmaradó összeg a 
kedvező kamatozásában vál-
tozás történne. 

— Szegedről három me-
gye — Bács-Kiskun, Békés, 
és Csongrád — postabanki 
munkáját irányítják majd. 
Van-e ennek a területnek 
valamilyen specialitása? 

— A jövőben számunkra 
az ország 3200 postafiókjá-
ban végeznek betétgyűjtést 
és más bankműveleteket. 
Ezek közül mintegy 320 van 
ezen a területen. 

— Ebben a regióban leg-

erősebbek talán a takarék-
szövetkezetek. 

— Mi elsősorban azoknak 
a forrásoknak átcsoportosí-
tására gondolunk, amiket 
eddig a postahivatalokban az 
OTP számára gyűjtöttek 
össze. Ez országosan több 
tízmilliárdos (isszeg. 

— Hogyan ös2tönzifc a 
postai alkalmazottakat? 

— A saját alkalmazottait 
a Magyar Posta ösztönzi. 
Mi ezt a tevékenységet en-
nek az intézménynek fizet-
jük meg. 

Várkonyi Gellerttol. a 

Postabank területi igazgató-
jától megtudtuk, hogy szol-
gáltatásaik köze a deviza 
vételét és eladását, a valu-
taváltást, a deviza- és BC-
számlak vezetését is felve-
szik. 

A Postabank területi igaz-
gatóságán, amig a Pénzügy-
minisztériumból megérke-
zik az engedély, a szolgálta-
tások kiszélesítésére tovább 
folytatják a felkészülést a 
jövőre. Például ezekben a 
napokban tesztelik a számí-
tógépes programokat. A pos-
tahivatalokat maris ellátlak 
a betétgyűjtéshez szükséges 
u:-"nvlatokkal. nyomtatvá-
nyokkal I. B. 
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